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Az ország egyik legkiterjedtebb tanácsadói és
képviseleti hálózatának bővítésével Győr lakói
mostantól még könnyebben tájékozódhatnak a
személyre szabott igényeket kielégítő biztosítási és
megtakarítási lehetőségekről, a Generali Biztosító
ugyanis megnyitotta legújabb képviseletét. 

Győri képviselet 9022 Győr, Árpád út 51.
Simon Endre képviseletvezető
Mobil: +36 30 927 0941

Új Generali képviseleti 
pont nyílt Gyôrben

Beemelték a megújuló
szökôkút látványteraszát 

A Kossuth hidat 2011-től több ütem-
ben újította fel a város. A tavaly elvég-
zett, utolsó ütemű felújítást követően,
a galambok újra birtokba vették a hi-
dat, amely miatt több panasz is érke-
zett. A piszok sok bosszúságot okoz a
gyalogosoknak és a kerékpárosoknak,
de – mint mondták – valószínűleg a
szerkezetnek sem tesz jót. Radnóti
Ákos városüzemeltetésért felelős al-
polgármester már korábban jelezte,
hogy tavasszal megoldás születik a
problémára, amelynek most jött el az
ideje – fogalmazott lapunknak Máthé-

Galambok elleni védelmet kap a Kossuth híd 

Belépőjegyek a legjobb konc-
ertekre, legtutibb kulturális
eseményekre, a legizgalma-
sabb sportrendezvényekre
egy helyen, a Győr+ Pavilon-
ban. Márciusi nyertesünk:
Kaszás Kálmánné nyere-
ménye: Győri Nemzeti Szín-
ház Tizenkét szék című komé-
diájára páros belépő.

Tóth Péter, a győri Útkezelő Szervezet
szóvivője.

A kivitelezés csütörtökön kezdődött,
összesen másfél kilométernyi tüskés ri-
asztó kerül a híd felső részére, de előtte
alaposan lemossa a kivitelező a szerkeze-
tet. „A mosás csütörtökön és pénteken
történik, este kilenc és reggel hat óra kö-
zött. Némi zajjal jár, ezért türelmet és
megértést kérünk a közelben lakóktól. A
ragasztás szombaton kezdődik és nagy-
jából egy-másfél hétig tart, de a tevékeny-
ség időjárásfüggő: a hideg éjszaka vagy
az eső nem teszi lehetővé a munkavég-

zést” – tette hozzá a szóvivő. A kivitelezők
a legkisebb forgalmú napszakokban dol-
goznak: délelőtt és este hat óra után, va-
lamint az éjszakai órákban. Az autósfor-
galmat félpályán korlátozzák a munkála-
tok, és a gyalogosoknak, kerékpárosok-
nak is egy sávon kell majd átmenetileg
osztozniuk, előbb az egyik, aztán a másik
oldalon. A tüskézés a mosással együtt 8
millió forintba kerül, az összesen 1,5 kilo-
méter hosszú sínsor a hídszerkezet két,
egyenként 103 méteres ívére, 6-6 sorban
kerül. Győrben hídon ilyet még nem alkal-
maztak, csak védett épületeken.

FOGADÓÓRA. Bárány István, a 4. sz. választó-
kerület önkormányzati képviselője, április 4-én
(hétfőn) az Audi-iskolában (Körtöltés utca felől
megközelíthetően), 5-én (kedden) a kisbácsai tag-
iskolában (Sövény u. 15.) és 6-án (szerdán) Bá-
csán, a Gyöngyvirág Nyugdíjasklub helyiségében
(István király u. 11.) 17 órától tart fogadóórát. 

Félidejéhez érkezett a különleges látványosságnak ígérkező Megyeház téri
szökőkút felújítása. Helyére került az átjáró, ahol szinte a vízsugarak közül
csodálhatjuk majd a vízjátékot. A több mint tíztonnás acélszerkezet össze-
köti a buszmegállónál lévő járdaszakaszt a Megyeház térrel. A teraszon pi-
henőpadokat helyeznek el, korlátja színes LED-világítást kap. Az ott tartóz-
kodók testközelből szemlélhetik a vízsugarak játékát, me-
lyek az átjáró fölött is átívelnek majd. A munkálatok meg-
felelő ütemben haladnak, így várhatóan egy hónap múl-
va készül el a megújult szökőkút.

Gyôr + Pavilon,
élményt adunk!



A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

2016. április 1.   / + / 3

Meséli a 14 éves ismerő-
söm, hogy tegnap haj-
nalig számítógépezett,
és csak azért hagyta ab-
ba, mert édesanyja
üvöltve tépte fel az aj-
tót, ami alól kiszűrő-
dött a lebuktató fény:
„takarodj aludni!” 
Mit csinálsz ma dél-
után? – kérdezem tőle,
hadd ne kelljen reagál-
nom anyuka viselkedé-
sére. Megy haza gépez-
ni, érkezik az egyértel-
mű válasz, pedig akkor
süt a nap, tavaszillatú a
levegő és még tart a
húsvéti szünet. És
egyébként a videójáté-
kon túl mivel töltöd azt
a kevéske szabadidőt,
amit az iskola hagy arra,
hogy gyerek legyél?
Nyilván gépezik, néz
rám a fiú a kamaszok ar-
ra utaló tekintetével,
hogy hagyjam már bé-
kén. A lányokról már
meg sem merem kér-
dezni, pedig halvány
emlékeim szerint izgal-
masabbak voltak a diák-
szerelmek, mint a Su-
permario.
Délután állok a busz -
meg állóban, és figyelem
az embereket: kivétel
nélkül lehajtott fejjel vá-
rakoznak, és a mobilju-
kat nyomkodják. Tu-
dom, hogy ez nem az év
érdekessége, csak sajná-
lom, hogy közben meny-
nyi mindenről lemarad-
nak. Például, hogy egy
70 év körüli pár sétált el
a megálló előtt, közben
a férfi egy mandarint
pucolt, elfelezte, és oda-
adta a hölgynek. Miután
megették, megfogták új-
ra egymás kezét, és bal-
lagtak tovább. Ebben a
néhány mozdulatban
pedig évtizedek valósá-
ga volt benne.

Zoljánszky Alexandra

Életképek
a  valóságból

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

A fejlett, korszerű nagyvárosok Euró-
pában mindenütt küzdenek a parkolá-
si problémákkal. A sok családra jel-
lemző kétautós forma és persze a tu-
risták hada próbára teszi a városveze-
tőket. Nem kivétel ez alól Győr sem,
ahová egyre több turista érkezik. Be-
vételt hoznak a városnak, de rontják a
győriek parkolási esélyeit. A városve-
zetés folyamatosan keresi a kulturált
parkolás lehetőségeit, hogy turista és
városlakó is elégedett lehessen, külö-
nösen a város legfrekventáltabb pont-
jain, a Belvárosban.

A Széchenyi híd alatt nyolc turista-
busz-parkolót alakítottak ki, s ezzel
együtt bővült a személygépkocsi-par-
kolók száma is. Az autóbuszok fedett,
kivilágított helyen éjszakázhatnak,
szemeteskukák is kikerültek. Ugyanitt,
a buszparkoló mellett, a győriek és
Győr környékiek 3800 forintért vásá-
rolhatnak egy hónapra szóló parkoló-
bérletet, rendkívül kedvező áron.

Két hét alatt az összes parkolóbérlet
elkelt – mondta megkeresésünkre Rad-
nóti Ákos városüzemeltetésért felelős
alpolgármester, aki szerint az új forma
egyértelműen elnyerte a győri autósok
tetszését. Dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármester, a Belváros önkormányzati
képviselője ehhez annyit fűzött hozzá, a
belvárosi autósok ennél is kedvezőb-
ben juthatnak parkolóbérlethez, nekik
egy évre 3900 forintot kell fizetniük.

Az autóbusz-parkolók kialakítása
a győri idegenforgalmi szakemberek-

nek is tetszik, ahogy Horváth Ottó, a
Hotel Rába igazgatója fogalmazott: a
városvezetés meghallgatta kérésün-
ket, s bölcsen cselekedett, hogy kul-
turált parkolókat létesítettek.

Szállodánk forgalmának negyedét
a buszos turizmus adja, sok esetben
itt éjszakázó csoportokról van szó,
akik a csomagjaikat a járműben hagy-
ják, így nem mindegy, hol parkolnak
éjszakára az autóbuszok – fogalma-
zott a Győr+ Hetilapnak Horváth Ottó,
aki szerint Győr turisztikai versenyké-
pességét növelik az új autóbusz-par-
kolók. A kiajánlásnál ugyanis már elő-
re jelzik, mire számíthatnak a sofőrök,
amit biztosan megnyugvással fogad-
nak, és előszeretettel választják Győrt. 

A turisták mellett a győriek is élvezhe-
tik a Belvárosban és további négy helyen
kialakított autóbusz-parkolók előnyeit.

A turistabuszok jobb esetben csak
lassították a Belváros forgalmát, rosz-
szabb esetben teljesen meg is béní-
tották – mondta dr. Somogyi Tivadar,
aki szerint európai megoldás született
Győrben. A sofőrök már előre e-mail-
ban megkapják a parkolók koordiná-
táit, de táblákon is jelzik a GPS-elér-
hetőséget, így gyorsan és egyszerűen
beállhatnak a zárt, este kivilágított,
kulturált helyekre. 

A belvárosi parkolással kapcsolatos
további változás az is, hogy a Tarcsay ut-
cai piac környékén 56 újabb parkolót ala-
kítottak ki. Ezek a szerdai és szombati pi-
acnapokon ingyenesen használhatók, a
lakossági parkolókártyával pedig folya-
matosan, aminek nem csak a vásárlók,
hanem a kereskedők is örülhetnek. 

Virág Anita őstermelő azt mondta,
amíg a felújítás tartott, kicsit bizonyta-
lanok voltak, de most, hogy végleges
formába került minden, örülnek a kul-
turált parkolási lehetőségnek, annak
pedig különösen, hogy szerdán és
szombaton ingyenes a megállás a vá-
sárlóknak. Most már csak a friss tavaszi
zöldségekre várnak, mert a parkolás
mellett az is lendíthet a forgalmukon. 

Azok helyzetét is szerettük volna
megkönnyíteni, akik már nem kaptak
helyet a Széchenyi híd alatti megállóhe-
lyeken. Nekik a Tarcsay utcai piac par-
kolóját ajánljuk, ahol nem piacnapokon
napi 200 forintért egész nap parkolhat-
nak vagy óránként 50 forintért – fogal-
maz Radnóti Ákos. Így aki dolgozni jár,
egy átlagos hónap munkanapjaival szá-
molva is körülbelül 4000 forintos ked-
vező áron állhat itt is, ha már a másik ki-
alakított parkoló most be is telt és váró-
listás helyek vannak.

Aki pedig ezeken a helyeken sem ta-
lálna helyet, igénybe veheti a Dunakapu
téri mélygarázst, ahol továbbra is ked-
vezően parkolhatnak a győriek éppúgy,
mint a turisták. A díja óránként ötven fo-
rint, a havi bérlet ára pedig 23.000 fo-
rint. Így bőven vannak immár parkolási
lehetőségek a környéken, s sokkal ked-
vezőbb árakon, mint korábban.

A városvezetés a jövőben is kiemel-
ten kezeli a parkolással kapcsolatos
kérdéseket, azon dolgozunk, hogy a
városlakó és a turista is gyorsan és
kulturált körülmények között hagyhas-
sa autóját és indulhasson úti célja felé
– fogalmazott Somogyi Tivadar és
Radnóti Ákos. 

Nem akadályozzák már a turistabuszok a Belváros forgalmát

Két hét alatt minden parkolóbérlet elkelt 
a Széchenyi híd alatt

Örülnek az autósok
az új parkolónak



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Győr városban működő civil szervezetek támogatására 

A támogatásra fordítható keret: 25.000.000 Ft

A pályázat célja: Győr város területén működő civil szervezetek a közösség érdekében végzett, közcélú tevékenységének elősegítése,
valamint működési feltételeinek támogatása.
Támogatás igényelhető: (2016. évben megvalósított/megvalósítandó) • A) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó prog-
ramok, rendezvények költségeire, ezek népszerűsítésére, ideértve az internet előfizetést is, • B) működéshez szükséges eszköz
vásárlására, fejlesztésére, • C) beruházásokra, felújításra vagy, • D) a szervezet által szerkesztett kiadvány, hírlevél, folyóirat költ-
ségeire, ideértve a honlap készítést és karbantartást is.
Benyújtási határidő: 2016. május 2. (hétfő) a postára adás utolsó napja, a következő címre – Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály (9021 Győr, Városház tér 1.). A pályázati benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a
pályázatot legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták.
Pályázati adatlap és pályázati útmutató letölthető: a www.gyor.hu, www.civilhazgyor.hu című honlapról. Információ: Győr
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály (Keszthelyi Bernadett: 96/500-199, keszthelyi.berna-
dett@gyor-ph.hu), valamint Civil Információs Centrum (Sényi Katalin: +36-70/948-5730 és Pető Zsófia: +36-70/455-0165, civil-
hazgyor@gmail.com, uwgyor@gmail.com)

Felhívjuk a pályázó szervezetek figyelmét, hogy a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan néhány feltétel változott a tavalyihoz képest, ezért figyel-
mesen tanulmányozzák át a pályázati dokumentumokat!

PROGRAMOK  PÁLYÁZATOK
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KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja a településfejlesztéssel
és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2013 (III.29) Ök. rendelet értelmében
az alábbi rendezésiterv-módosítások jóváhagyás előtti anyagát

SZTM 2015-019 számú Győr, Újváros – 01021, 03154 és 01391 számú övezet szabályozási módosítása
TSZTM, SZTM 2013-025 számú Győr Holt-Rábca területének rendezésiterv-módosítása

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető: 2016. március 25-től április 25-ig

a város internetes oldalán: http://innovacio.gyor.hu/cikklista/rendezesi_terv_modositasi_eljarasok_2.html Javaslatok, észrevételek
írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen, vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A múlt heti városi közgyűlés
döntött a pályázatok kiírá-
sáról, amely szerint a civil
szervezetek összesen 25
millió, az egyházak 12 mil-
lió, míg a köznevelési intéz-
mények 10 millió forintos
keretre pályázhatnak.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter az egyházi pályázatok kapcsán
elmondta, arra a győri székhelyű
vagy Győr közigazgatási területén
működő egyházi szervezetek pá-
lyázhatnak, többek között beruházá-
sokra, felújításra, eszközvásárlásra,
fejlesztésre, kiadványokra, honlap-
szerkesztésre vagy éppen progra-
mok, rendezvények szervezésére. 

A civil szervezetek számára kiírt
pályázattal kapcsolatban Radnóti
Ákos alpolgármester kifejtette, a
25 milliós keretre a város területén
működő civil szervezetek pályáz-
hatnak programok szervezéséhez,
eszközvásárláshoz, felújításokhoz,
kiadvány, hírlevél, folyóirat költsé-
geihez, a honlap készítéséhez. Vál-
tozás, hogy a korábbi 500 ezer he-
lyett az idén 600 ezer forintot igé-
nyelhetnek maximálisan a szerve-
zetek. A feltételek között is van né-
hány változás, ezért az alpolgár-

Megjelentek a pályázati felhívások 
mester kéri, hogy a pályázati anya-
got figyelmesen tanulmányozzák
át a pályázók.

Az alpolgármesterek hangsú-
lyozták, bár minden évben jelen-
tős az érdeklődés a pályázatokra,

ám sok szervezet a hibás kitöltés
és hiányos benyújtás miatt esik
el a támogatástól. Utólag ugyan
nincs lehetőség a hiánypótlásra,
de a beadás előtt a Polgármeste-
ri Hivatal Önkormányzati Osztá -
lyán személyesen, telefonon és e-
mailben is kérhető segítség. A ci-
vil pályázatok esetén a Civil Infor-
mációs Centrum is segít a felme-
rülő kérdésekben, ezért – ha va-
lamiben nem vagyunk biztosak –
forduljunk az említett szervekhez
bizalommal!

A márciusi közgyűlésen dön-
töttek a Győrben működő, koráb-
ban az önkormányzat, jelenleg a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz, a Győri Műszaki
Szakképzési Centrumhoz és a

Győri Szolgáltatási Szakképzési
Centrumhoz tartozó köznevelési
intézmények szakmai program -
jainak pályázati eljárás keretében
történő támogatásáról is, amely-
nek keretösszege tízmillió forint,
és amelyre egyenként 500 ezer
forintig lehet pályázni. A három
kiírás felhívását lapunk hasábjain
is megtalálja, részletesebb tájé-
koztató és a szükséges dokumen-
tumok az onkormanyzat.gyor.hu
pályázatok-felhívások menüpont-
ja alól tölthető le.

Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

HR nap
Hogyan alkalmazkodik a munkahelyek
építészete a generációs elvárásokhoz?

április 7-én 

Még lehet jelentkezni 
az április 7-i kamarai szakmai útra 
a CONSTRUMA 2016. Nemzetközi
Építőipari Szakkiállításra,
az építőipar legrangosabb és legnagyobb hazai fó-
rumára. (GYMSM KIK Ipari Tagozat iparitagozat@
gymskik.hu)

Keresse a Kamara által ajánlott 
vállalkozás védjegyével rendelkezőkkel
az üzleti kapcsolatokat.

Fontos a pontos kitöltés
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SZOCIÁLIS HÁLÓ FÓKUSZBAN

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

„Győrben nem lehet szó gyer-
mekéhezésről, a rászorulóknak
még az iskolai szünidőkben is
biztosítjuk a napi háromszori ét-
kezést” – mondta lapunknak dr.
Somogyi Tivadar, akivel a szoci-
ális, egészségügyi és közneve-
lési ágazat 2016-os fejlesztései-
ről beszélgettünk.

Kezdjük a szociális ágazattal, hiszen
sokszor elhangzott már, hogy Győr
szociális hálója országosan is példa-
értékű. A területért felelős alpolgár-
mestert arról kérdeztük, mi jellemzi
2016-ban az ágazatot Győrben.
„Alapvető változások nem lesznek, hi-
szen városunkban valóban évtizedek
óta erős a szociális háló, de az idén ezt
még tovább fejlesztjük. Sáráson pél-
dául egy 350 millió forintos beruhá-
zásnak köszönhetően 18 új, összkom-
fortos szociális bérlakást építünk” –
fogalmazott az alpolgármester, aki
hozzátette, keresik a szociális bérla-
kásállomány további bővítésének le-
hetőségét, többek között a központi
pályázatokat is figyelik. A lakásgazdál-
kodáshoz kapcsolódó feladatokra
340 millió forintot tartalmaz a költség-
vetés. Dr. Somogyi Tivadar leszögez-
te, Győrben idén sem lehet olyan,
hogy aki rászorul, azt anyagi okok mi-
att ne tudják valamilyen segélyezés-
ben részesíteni. A szociális támogatá-
sokra 2016-ban több mint három-

Gyôr tovább szövi szociális hálóját
százmillió forintot szánnak, míg az el-
látási szerződéssel elláttatott szociális
és gyermekjóléti feladatokra több
mint nyolcvanmillió forintot biztosít az
önkormányzat a feladatot ellátó civil
szervezetek számára.  A közfoglalkoz-
tatás biztosítására 25 millió forintot
különítettek el.

„Azt is kijelenthetjük, hogy Győrben
nem lehet gyermekéhezés, hiszen az
önkormányzat és az állam biztosítja a
rászorulóknak a bölcsődékben, az óvo-
dákban és az iskolákban a napi mini-
mum háromszori étkezést, amit a szün-
idők idejére is kiterjesztettünk.” A nép-
jóléti ágazatra összességében négymil-
liárd forintot meghaladó összeget fordít
az önkormányzat az idén, ebből az in-
tézmények, mint a Család és Gyermek-
jóléti Központ, az Egyesített Bölcsődei
Intézményhálózat, a Hajléktalanokat
Segítő Szolgálat, valamint az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény
működésére 3,2 milliárd forintot. Állag-
megóvásra, felújításra is közel százmil-
liós keret áll rendelkezésre, amelyből
olyan munkákat finanszíroznak, mint a
Mohi utcai idősek otthonában szobák
és fürdőszobák felújítása, az
Apáca utcai idősek otthona
homlokzatának felújítása,
vagy a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ ady-
városi telephelyének
felújítása. A terület és
településfejlesztési

operatív programból (TOP) is várhatóak
felújítások, amelyből a legjelentősebb
a Báthori utcai bölcsőde teljes körű fel-
újítása, de ide tartozik többek között a
Türr utcai bölcsőde szigetelése, a Mó-
nus utcai bölcsőde ablakcseréje és szi-
getelése, vagy az EESZI Otthon utcai
telephelyén demens centrum kialakítá-
sa. A város 2016-os költségvetése a
Bóbita óvoda bővítésére 250 millió fo-
rintot tartalmaz, de a Tihanyi Árpád úti
orvosi rendelő felújítása is megtörténik.
Az alpolgármester kiemelte, az idei év-
ben az egészségügy terén jelentős lé-
pés lesz a betegek komfortérzetének
további javítása is, hiszen elkezdődik az
orvosi rendelők váróinak légkondicio-
náló berendezésekkel való ellátása.

Mint tudjuk,  az iskolák nem önkor-
mányzati fenntartásban működnek, de
az önkormányzat üzemeltetőként jelen-
tős összegeket fordít az intézményhá-
lózatra, a 12 óvoda, a négy gazdasági
működtető központ és a gyermektá-
bor működtetésére összesen több
mint hétmilliárd forintot. Állagmeg -
óvásra és felújításra csak az idén 432
millió forintot fordít a város, többek kö-

zött tantermek festésére,
burkolásra, nyílászá-

rók cseréjére, a vi-
zesblokkok felújí-
tására, az óvodák
játszóudvarai-
nak felújítására
és épületek hő-

szigetelésére is. „Mindezeken felül a
büdzsé egyéb tételeket is tartalmaz. A
teljesség igénye nélkül ilyen például a
bölcsődei, óvodai udvari játszóeszkö-
zök beszerzése, a kisiskolások ingye-
nes füzetcsomagjainak biztosítása, az
óvodai úszásoktatással kapcsolatos ki-
adások, vagy éppen a Bursa Hungari-
ca ösztöndíj” – tette hozzá az alpolgár-
mester. Kiemelte, az önkormányzat to-
vábbra is részt vesz a WHO munkájá-
ban, hiszen kiemelt feladatának tekinti
a lakosság egészséges életmódjának
elősegítését, emellett pedig a városi
drogstratégia megvalósításához is biz-
tosítja a szükséges forrásokat, annál is
inkább, hiszen a legveszélyeztetetteb-
bek a fiatalok, tehát a prevenció nélkü-
lözhetetlen a körükben. „A győri önkor-
mányzat a fiatalokra és az idősekre ki-
emelten is fókuszál, a februári közgyű-
lésen elfogadtuk az idősek életminősé-
gének javítását célzó koncepció 2016.
évi feladatait, a márciusi ülésen pedig
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
2015. évi tevékenysége került a képvi-
selők elé. Örömteli, hogy a drogkipró-
bálás korábbi növekedő tendenciája
megrekedni látszik, de ez a terület az,
amelyen mindig van teendő gyermeke-
ink érdekében. Hangsúlyozta, az idő-
sek számára a város hagyományosan
színes programokat biztosít az egész
év során, hiszen az aktív idős kor jelen-
tősen hozzájárul a szépkorúak jobb
életminőségéhez. Az alpolgármester
végezetül emlékeztetett arra, hogy a
hétvégén elindul az Egészség-Piac
programsorozat, amely az idén 12
helyszínen kínál szűrővizsgálatokat,
előadásokat, tanácsadást az egészsé-
ges életmód jegyében. (Erről részletes
információkat az egeszseg.gyor.hu

honlapon olvashat.)Gyôrben 
hagyományosan erôs 
a szociális
gondoskodás 
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szerző: zombai-kovács ákos

A bencés rend több iskolát tart fenn Magyarorszá-
gon. A győri perjelség a győri Czuczor Gergely Gim-
náziumot, a tihanyi perjelség a tihanyi általános isko-
lát működteti, a pannonhalmi Bencés Gimnázium, il-
letve egy-egy budapesti, balatonfüredi, budaörsi,
miskolci, szegedi és kiskunfélegyházi középiskola pe-
dig a Pannonhalmi Főapátság által létrehozott Szent
Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégi-
um tagintézménye. Szeptembertől a pannonhalmi
Radnóti Miklós Általános Iskolával bővül a sor.

Az önkormányzat kérése volt, hogy vegyük át az
iskolát. Decemberben a főapáti tanács még nemle-
ges döntést hozott, utána azonban rengetegen ke-
restek meg bennünket a városból, ebből kiderült, a
váltásra nagyon erős az igény, ezért januárban vé-
gül igent mondtunk – mondta a Szent Benedek
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium főigaz-
gatója. Hardi Titusz hozzátette, bár erőforrásaik vé-
gesek, számukra ez afféle becsületbeli ügy. 

„Polgármesterségemnek ez lesz a legnagyobb
ajándéka – tette hozzá Bagó Ferenc, aki 2006 óta
Pannonhalma első embere, és maga is bencés diák
volt. Bízik benne, hogy a bencések jó hatással lesz-
nek az iskola szellemiségére, az oktatás minőségé-
re, valamint, hogy a tanulólétszámot is sikerül meg-
növelni néhány év alatt.

A bencések veszik át 
a pannonhalmi iskolát

Turbók Arnold Bertalan, az iskola igazgatója
hangsúlyozta: minden gyermeket várnak Pannon-
halmáról és a környékről, aki bencés szellemiségű
oktatásban akar részesülni. A lelki, a testi, az értelmi
és az érzelmi nevelés jó egyensúlyát szeretnénk
megteremteni, ami a Szent Benedek-iskola lényege
– mondta az igazgató. 

A Borsodi Műhely Kft. hatszázezer forint érték-
ben négy darab számítógépet ajándékozott a
ménfőcsanaki fiókkönyvtárnak. A cég képvise-
lői nemrég adták át adományukat.

A Borsodi Műhely Kft. kiemelten fontos-
nak tartja, hogy a társadalmi felelősségválla-
lás jegyében támogatást nyújtson rászoruló
embertársainak, szervezeteknek, közösségi
intézményeknek – nyilatkozta ifj. Borsodi
László és Horváthné Borsodi Mónika ügyve-
zető igazgató.  – A Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér levélben kereste
meg cégünket, hogy a ménfőcsanaki fiók-
könyvtárat, ami egy igen komoly létszámú
közösséget szolgál ki, négy darab internete-
zésre alkalmas számítógép beszerzésével tá-
mogassuk.

A cégvezetők igent mondtak, mert onnan in-
dultak el, ott élnek, s fontosnak tartják a helyi
közösség támogatását. 

A megajándékozott nevében dr. Horváth Sán-
dor Domonkos megyei könyvtárigazgató mon-
dott köszönetet. Kiemelte, a fiókkönyvtárat más-
fél éve gyönyörűen felújították, számítógépekre
azonban már nem maradt keret, így örömmel fo-
gadták a Borsodi Műhely segítségét.

Négy számítógépet
kapott a könyvtár
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szerző: havassy anna katalin

Korábban már cikkeztünk a Többlettél
projektről, amelyhez pályázat is kap-
csolódik. Segítségével mindenki
megmutathatja azt a többletet, ami
valamilyen hiányból fakad, legyen az
testi vagy szellemi másság. Hosszú
Judit a képalkotás kategóriájáról me-
sélt bővebben a Győr+ Hetilapnak.

A kiadványba kerülő kategóriák kö-
zül talán a képalkotás igényli a leg-
több munkát – kezdte Hosszú Judit, a
projekt vezetője. – Pályázni lehet akár
fotóval, rajzzal, festménnyel, grafiká-
val, sőt még manipulált fotóval is. Iga-

Képeken is megmutathatod,
hogy Többlettél!

zából minden ide tartozik, amit képek
segítségével sugároznak az alkotók.

Judit elmondta, személyes élmé-
nyek is segítették abban, hogy tény-
leg tapasztalja: a hiányból rengeteg
többlet fakad. Sokan azt hiszik, a sé-
rültséggel élő emberek szorulnak
megértésre, töltésre, ugyanakkor a
valóságban legtöbbször az egészsé-
gesnek mondott emberek meríthet-
nek abból a lelki gazdagságból, amely
a sérültekből árad.

A kommunikáción nagyon sok mú-
lik, így a pedagógusok, klubvezetők
felelőssége óriási. Igenis fontos be-
szélni a Magyarországon élő 500 ezer
fogyatékossággal élőről! Nyíltan és
őszintén. Már az egészen kicsik is fel-
fogják a maguk módján, hogy ami ne-
künk természetes, az másnak lehet,
hogy nehézséget jelent. Viszont pont
a tapasztalás és a nehézségek által
nyílnak meg teljesen új utak, válik a
negatívból pozitív. A rosszban is ott a
jó, és van lehetőségünk alakítani a
hozzáállásunkon. Ezért született ez a
pályázat.

Kreatív munkákat várnak, minden
korosztályból. Sérültséggel élők és
egészségesek is küldhetnek anyagot,
egy kategóriában három pályamunká-
val lehet nevezni. Címet mindenképp
kérnek a műveknek, és néhány mon-
datot is szívesen fogadnak az alkotás
körülményeiről! Az értékelés után a
művekből egy album születik majd,
amelyet júniusi Többlettél interaktív
művészeti napon mutatnak majd be a
közönségnek. A pályázatok beadási
határideje: május 9.

Kerékpáros Ifjúsági Kupa (KIK) kereté-
ben ügyességi versenyt tartanak ápri-
lis 5-én 9 órakor, a Győri Rendőrkapi-
tányságon (Zrínyi u. 54). A résztvevők-
nek elméleti és gyakorlati feladatokat
kell teljesíteni. Részt vehetnek az álta-
lános iskolák felső tagozatosai, isko-
lánként 4 lány és 4 fiú.  

„Ki a mester két keréken” néven el-
méleti és gyakorlati kerékpáros ügyes-
ségi versenyre hívnak 5–6. osztályos
diákokat, 8 fős csapatokban (4 lány, 4
fiú), április 7-én 9 órára, szintén a ka-
pitányságra. A legeredményesebben
szereplő 3 csapat egyhetes térítés-
mentes győrújbaráti táborozáson ve-
het részt 2016. július 4–8. között.

Kerékpáros versenyek
a Rendôrségen

FRISSÍTSD FEL TE IS RUHATÁRAD A BENETTON
LEGÚJABB, TAVASZI-NYÁRI KOLLEKCIÓJÁVAL!

Új Benetton divatáru szaküzlet 
az ETO Park Plazaban!

Kupon Napok
2016. április 7—8—9. 
20% kedvezmény
minden gyermek, nôi, férfi

divatárú termékre

A hirdetés kuponként is felhasználható, melyet vásárláskor a pénztárnál kell átadni. 
A kedvezmény ezt követôen kerül levonásra. Vásárlásonként egy kupon érvényesíthetô.
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• www.carmenrent.hu 
• info@carmenrent.hu
• +36-96/423-037
• +36-70/427-6000

CÉGAUTÓBÉRLET
teljes körû szolgáltatással

Személyautók kedvezményes
NETTÓ ÁRON!

BÁZISCSOMAG:
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár
0% ÖNERÔŐVEL
KGFB, Casco, cégautóadó,
súlyadó

Autóban az ember

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés-, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát
a bencés szerzetes közösség és a ma-
ga nevében bocsánatot kért, amiért
két tanáruk kiskorúakat veszélyezte-
tett a korábbi években, s szexuális
visszaéléseket követett el. 

Az első eset 2014-ben, egykori di-
ákok bejelentését követően derült ki.
Az akkori jogszabályok szerint a kisko-
rú veszélyeztetésének számító csele-
kedetekre 1997 és 2005 között került
sor. A szerzetestanárt a főapát azon-
nal felmentette minden munkaköré-
ből. A bántalmazó szerzetes a sértet-
tektől levélben kért bocsánatot. A fő-
apát a pszichiáter közreműködésével
tájékoztatta a történtekről a szerzetesi
közösséget, s a diákokat is. Az ügy
már elévült, így csak egyházi bíróság
ítélkezhetett volna. A szerzetestanár
viszont időközben kilépett a rendből.

A vizsgálóbizottságot megkereste
egy másik hallgató is, aki panasszal
élt egy ma már hetven éven felüli szer-
zetestanárral szemben. A volt tanuló
szerint a tanár szexuális visszaélést
követett el. Az érintett vállalta és elis-
merte a felelősségét, s feljelentette

A pannonhalmi fôapát bocsánatot kért 
a szexuális visszaélésekért

saját magát. A járási ügyészség meg
is állapította, hogy „a 14. életévét be-
töltött, de a tizennyolcadik életévét be
nem töltött személlyel hatalmi, befo-
lyásolási viszonyával visszaélve, meg-
valósította a szexuális visszaélés bűn-
tettét”.  Ez is elévült azonban, tehát a
nyomozást nem lehetett elrendelni.

A vizsgálóbizottság megállapítása-
it a főapát a Vatikánba továbbította,
ahonnan márciusban kapták meg a
Szentszék döntését. Ennek értelmé-
ben az atyának vissza kell vonulnia,
„külső kapcsolatoktól elzárt, kontroll
alatt tartott, vezeklő életet kell élnie a
pannonhalmi Szent Adalbert Szociá-
lis Otthonban”.   

A megtisztulás egyetlen tisztessé-
ges útja, ha szembenézünk cselekede-
teinkkel, vállaljuk bűneinket és átgon-
dolt programmal megelőzzük a hason-
ló esetek előfordulását – jelentette ki
Várszegi Asztrik. Hozzátette, a szerze-
tesközösséget sokkolta a két hír, jel-
lemző volt az önmarcangolás, s min-
denki feltette önmagának is a kérdést:
hogyan lehetséges, hogy a rend tagjai,
a kollégium nevelői, a tanárok nem vet-

ték észre a néhány gyerek sérelmére el-
követett pszichés és tettleges bántal-
mazást. A tettlegesség nem szexuális
aktust jelentett, hanem esetenként a
nemi szerv érintését, de nem izgatását.
Ez azonban nem csökkenti a bűnt, je-
lentette ki Várszegi Asztrik.

Juhász-Laczik Albin, a bencés gim-
názium, helyettes igazgatója ismertet-
te új gyermekvédelmi programjukat.
E szerint a kölcsönös támogatás, kor-
rekció és a nagyobb figyelem érdeké-
ben 2-3 fős nevelőtanári team áll az
osztályok élén, az osztályban tanító
pedagógusok negyedévenként eset-
megbeszéléseket tartanak. Kommu-
nikációs tréningsorozat fejleszti a visz-
szajelzések értelmezésének kultú -
ráját. A nevelőtestületben öt tanár ren-
delkezik mentálhigiénés szakirányú
végzettséggel, további két pedagó-
gus idén szerez ilyen végzettséget. A
gyermekpszichiáteri szolgálat mellé
állandó iskolapszichológust alkalmaz-
nak. A legkisebbek osztályaiban men-
tor-program működik, minden diák
kap egy felnőtt kísérőt, akivel heti
rendszerességgel beszélgethet.
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Bári Olga kisgyermekként
gyakran járt be édesanyjá-
val Rábapatonáról a győri
piacra, hazafelé a Városhá-
za lépcsőjén megpihenve,
mindig megcsodálta a tor-
nyos házat, de akkor még
álmában sem gondolta,
hogy 16 éven át a munkahe-
lye lesz, és kitüntetéseket
vehet ott át. 

Bári Olga megkapta már többek
között a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztjét, az Em-
berségesebb Magyarországot el-
ismerést, a Békemozgalom díját,
három éve a Szent László-díjat ve-
hette át, de a március 15-i Pro Ur-
be Győr elismerésre a legbüsz-
kébb. A díj a hivatalos indoklás
szerint több évtizedes közéleti és
kulturális szervező tevékenysége,
valamint a helyi közösségek és ci-
vil szervezetek támogatásában az
időskorúak és a hátrányos helyze-
tű emberek érdekében végzett fá-
radhatatlan munkája elismerése-
ként honorálta.

Bári Olga Győrben végezte a
tanítóképzőt, majd az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem ma-
gyar–népművelés szakán szer-
zett diplomát. Pályafutását nép-
művelési felügyelőként kezdte,

Gyôrben ma jó nyugdíjasnak lenni
sokféle kulturális rendezvény el-
indítója volt Mosonmagyaróvá-
ron és Győrben. Felfigyelve sok-
rétű tevékenységére, felkérték a
győri Lloyd irányítására, majd a
Győri Filharmonikus Zenekar ve-
zetésére. Meséli, a művelődési
ház igazgatójaként az ország leg-
nevesebb művészeivel ismertet-
hette meg a győrieket, miközben
maga is barátságot köthetett
írókkal, költőkkel, színészekkel.
Annak idején Z. Szabó László iro-
dalmár vezetésével működött a
Győri Ifjúsági Irodalmi Színpad,
ehhez csatlakozva kezdett el író-
olvasó találkozókat szervezni,
ahol nem csak beszélgetések
folytak, hanem a művészek ma-
guk olvasták fel szerzeményeiket,
többek mellett Baranyi Ferenc,
Garai Gábor,  Kónya Lajos. 

A filharmonikus zenekar igaz-
gatása jelentette számára a leg-
nagyobb kihívást, az intézmény
megszilárdítása, a tehetséges fi-
atal zenészek Győrben tartása
volt a feladata. Az országot járva
a zenekarral, részese és tanúja le-
hetett a hatalmas sikereknek, el-
ismeréseknek. Szép, de küzdel-
mes időszaka volt az életemnek
– hangsúlyozza Bári Olga. 

Aztán visszatért eredeti pályá-
jához, a neveléshez. A Petz Lajos-
kollégium igazgatójaként vonult
nyugdíjba, nevéhez köthető a
győri kollégiumok összefogása, a

sokrétű kulturális események
szervezése a fiatalok számára. 

Bári Olga 1994-től négy ciklu-
son át, tizenhat évig képviselőként
tevékenykedett Győrért. Adyvárosi
szocialista városanyaként minden
utcát, teret megismert, közbenjárt
a városrész fejlődéséért, az ott élők
életkörülményeinek javításáért.
Ma, nyugdíjasként is a közössé-
gért dolgozik, 2002-ben létrehoz-
ta az Arrabona Nyugdíjas Egyesü-
letet, melynek mára negyvenkét
klubja van, négyezer szépkorút tö-
mörítve. Megyei szintű versmondó
versenyeket, dalos találkozókat
szervez. Bári Olga azt mondja:
Győrben ma jó nyugdíjasnak lenni.
Az önkormányzatnak fontos az
idősek ügye, támogatást adnak,
programokat, ünnepségeket szer-
veznek számunkra. 

Győr az életem városa – hang-
súlyozza a kitüntetett. Nem csak
az itt élőkért tett sokat, hanem
meg is örökített a város történeti
szempontjából néhány jelentős
eseményt, tanulmánykötetet írt
többek mellett a Vagongyárról és
a textilüzemekről. 

Bári Olga, túl a nyolcvanon,
már nagyobb közéleti szerepvál-
lalást nem tervez, nyugodtan, bé-
kességben szeretné eltölteni a
hátralévő éveit. Gazdag, izgal-
mas életem volt, egy kivételes,
szent ajándék  –  foglalta össze
érzéseit Bári Olga.

Bári Olga a Pro Urbe Győr
díjra a legbüszkébb
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HIRDETÉS KIÁLLÍTÁS, ÁLLATKERT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet a Győrben működő, korábban az önkor-
mányzat, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, a Győri Műszaki Szakképzési Centrumhoz és a
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz tartozó köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati el-
járás keretében történő támogatására

A támogatásra fordítható keretösszeg: 10.000.000 Ft

Támogatás igényelhető: 2016. évben megvalósított/megvalósítandó a köznevelési intézmény tevékenységi köréhez kapcsolódó program,
rendezvény költségére, valamint az intézmény által szerkesztett évfordulós kiadvány kiadásaira. Támogatás nem igényelhető: 
• személyi juttatások és járulékai kifizetésére, • eszközbeszerzésre.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2016. január 1.– 2016. december 31.
Pályázni legfeljebb bruttó 500.000 Ft összegű támogatásra lehet. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29. (péntek)

A pályázatok benyújtása: Pályázni a pályázat kiírója által kibocsátott adatlap teljes körű kitöltésével lehet, mely 1
eredeti példányban az előírt mellékletekkel együtt: • személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztály Titkár-
ságán (9021 Győr, Városház tér 1., fsz. 51. szoba) adható le hivatali időben, vagy • postai úton tértivevényes küldeményként jut-
tatható el Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztály, 9021 Győr, Városház tér 1.
címre. A feladás dátumbélyegzője legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet!

A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap a fenti címen hivatali idŐben személyesen átvehetŐ, illetve letölthetŐ az on-
kormanyzat.gyor.hu honlapról. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai FŐosztály
Oktatási Osztályán kérhetŐ személyesen vagy a (96) 500-243-as telefonon.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A győri Kovács Margit-iskola diákjainak ha-
gyományos bemutatkozó tárlata,  az Ipar-
művészetire járó fiatalok és az általános is-
kola rajztagozatosainak az elmúlt évben
készített legkiválóbb munkái tekinthetők
meg április 15-ig, a Napóleon-házban. 

Az általános iskolásoknál a feldolgozandó téma ez-
úttal a népmese volt. A sokszínű tablók mutatják, a
népmesék milyen közel állnak a gyermekekhez, az
is megállapítható, hogy a művészetoktatás milyen
pozitív hatással van a személyiség fejlődésére, hi-
szen a gyerekek munkáiból sugárzik a jókedv, az al-
kotás öröme, a gazdag fantázia és az önkifejezés él-
ménye. A rajzok tükrözik azt a sokféle vizuális tech-
nikát is, amiket a tanulók elsajátítottak.

A középiskolások az elmúlt év vizsgaremekeit és a
különféle pályázatok díjnyertes alkotásait mutatják
meg, ötvös, fémműves és üvegműves, divat- és stílus-
tervező, női szabó és népi kézműves szakmákban.

Valósítsd meg önmagad!

Aki a művészeti területet szakmaként választja,
annak, a jó képesség, a tehetség mellett fontos az
elhivatottság, a nagyfokú szorgalom, az igényes és
precíz alkotó tevékenység, valamint a kreativitás is
– hívta fel a figyelmet a tárlat kapcsán Horváth Éva
Andrea, a Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató
Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakisko-
la intézményvezetője.

Új családtaggal bővült március 22-én az állatkert egy két-
púpú tevelány születésével. Múmia, a holland származású
tevekanca az első pillanatoktól féltve óvja kicsinyét. A kis
kancacsikó már születése napján állt és kicsit bizonytalan
léptekkel járkált a karámban, de másnap már a kifutóra is
bátran kimerészkedett. A kislány a Bolor nevet kapta, ami
mongolul kristályt jelent, amit nyakigláb, sudár termetével
és csillogó szemével méltón viselhet. Kétféle teve él a föl-
dön, az egypúpú Afrikában, a kétpúpú Ázsiában. Háziállat-
ként jóformán egész Ázsiában tartanak kétpúpú tevéket,
vadon már csak Mongóliában él.

A teve kiválóan alkalmazkodott a szélsőséges életkörül-
ményekhez, télen –29 Celsius-fokot, nyáron +38 Celsius-
fokot is képes elviselni. Víz nélkül hónapokig bírják, ezért,
amikor csak lehet, teleisszák magukat. Mérések szerint
egy alkalommal, alig 10 perc alatt mintegy 114 liter vizet is
képesek meginni, amely akár sós vagy édes víz is lehet.

Tevecsikó született az állatkertben

Jelentkezését az allas@
rudolph-log.com 

e-mail címen, vagy 
a +36-70/451-6039-es

telefonszámon adhatja le!

Amennyiben olyan stabil, hosszú távú munkát
keres, ahol versenyképes jövedelemre,
juttatásokra és elôrelépési lehetôségekre 
számíthat, jelentkezzen a Rudolph Logisztikai
Kft.-hez.  A szükséges képzések költségeit 
mi álljuk!

A Rudolph cégcsoport felvételt hirdet
az alábbi pozíciókra:

KOMISSIÓZÓ /
CSOMAGOLÓ
TARGONCAVEZETÔ
Munkavégzéssel egybekötött
ingyenes OKJ-s targoncavezetô-képzési
lehetôséget és szállást biztosítunk!

A Bolor nevet kapta
a kislány
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• www.carmenrent.hu 
• info@carmenrent.hu
• +36-96/423-037
• +36-70/427-6000

CÉGAUTÓBÉRLET
teljes körû szolgáltatással

Személyautók kedvezményes
NETTÓ ÁRON!

BÁZISCSOMAG:
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár
0% ÖNERÔŐVEL
KGFB, Casco, cégautóadó,
súlyadó

Autóban az ember

KOMPLETT CSOMAG
(Flottakezelés):

Biztosítós kárügyintézés
Szervizelés-, javítás-ügyintézés

Gumiabroncsok cseréje, tárolása
Cseregépkocsi

Üzemanyagkártya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet „Egyházak támogatására
szolgáló pályázati” keret felhasználására
A támogatásra fordítható pénzkeret: 12.000.000 Ft

A pályázat célja: győri székhelyű vagy Győr közigazgatási területén működő egyházi szer-
vezetek, belső egyházi jogi személyek és egyházi intézmények – kivéve alapítványok, egye-
sületek - a közösség érdekében végzett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint
működési feltételeinek támogatása.
Támogatás igényelhető: (2016. évben megvalósított/megvalósítandó)
A) beruházásokra, felújításra, karbantartásra,
B) működéshez szükséges eszköz vásárlására, fejlesztésére,
C) kiadványok előállítására, honlapszerkesztésre és karbantartásra vagy
D) a szervezet tevékenységi köréhez kapcsolódó programok, rendezvények költségeire.
Benyújtási határidő: személyesen 2016. május 2. (hétfő) 15 óráig Győr Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztályára, vagy postai úton legkésőbb
2016. május 2-ig (postai feladás végső dátuma) a következő címre – Győr Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály (9021 Győr, Városház tér 1.).
A pályázati benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázatot legkésőbb a
határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták. 

Pályázati adatlap és pályázati útmutató átvehetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
portáján, GyŐr, Városház tér 1., illetŐleg letölthetŐ a www.gyor.hu című honlapról. Információ:
Jogi és Önkormányzati Osztály telefon/e-mail: 96/500-199; keszthelyi.bernadett@gyor-ph.hu

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

A győri színjátszás túlmutat a kő-
színház falain, számos kisebb, jó-
részt fiatalokból álló társulat mű-
ködik városunkban. Például a kö-
zelmúltban mutatta be Tom Sa-
wyer kalandjait a Hold Színház, a
Szabadhegyi Magyar–Német Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Középiskolában. A lassan
nagykorú társaság rengeteg pre-
mieren van már túl, egyelőre
azonban nincs igazi otthonuk. 

„Úgy éreztem, vannak még szabad
vegyértékeim, ahogy sok más kollé-
gámnak is, és szerettem volna teret ad-
ni a hagyományostól eltérő, szabadabb
színjátszásnak” – emlékszik vissza He-
gedűs Ildikó, a Hold Színház vezetője a
társulat 2002-es megalakulására. Illet-
ve klasszikus értelemben véve, nem is
társulat, hiszen a Győri Nemzeti Színház
rendezőasszisztense adott előadásokra,

Izgalmas törekvések a holdudvarban
szerepekre hív színészeket, s viszonylag
könnyű dolga lehet, hiszen a teátrumból
is sokan igent mondanak neki.
Szophoklész Antigonéja volt az első da-
rab, a legutóbbi pedig Tom Sawyer ka-
landjai, amit bemutattak. „Egyre több
gyerek nő fel ingerszegénységben, nem
élnek meg igazi kalandokat, iskola után
a virtuális térben játszanak. Elszomorító,
nem tudom, mit mesélnek majd felnőtt-
ként a saját gyerekkorukról” – mutatott
rá az előadás apropójára Ildikó, aki a re-
gény színpadra alkalmazása során ren-
geteg csínytevésről, kalandról szóló em-
léket beleszőtt a saját gyerekkorából is,
„hátha eszébe jut a gyerekeknek elő-
adás után, milyen jó móka lenne példá-
ul fára mászni”.

A Hold Színház főként az ifjúságnak
játszik, általános iskolásoknak meséket,
például Mátyás királyról szólókat, az idő-
sebbeknek pedig elviszik akár Moliére-t,
vagy Brechtet is, úgy tálalva, hogy meg-
fogja őket. A következő bemutatók egyi-
ke Csokonai Vitéz Mihály életművéből
lesz. A társulatvezető szeretné megmu-
tatni, hogy a felvilágosodás nagy költője
milyen izgalmas életet élt –  próbált kibúj-
ni a szabályok alól, s nagyon izgága volt.
Ez egyszemélyes előadásnak készül,
ahogy a repertoáron lévő Nők-sorsok,
balladák is az, Ildikó Arany János-, illetve
népballadákból állított össze csokrot fia-
taloknak úgy, hogy a műsor szorosan kö-
tődik a mához. A balladák világa túl rideg,
száraz a gyerekek többségének, ezt pró-
bálta áthidalni a különleges előadással.

A produkciókat ott mutatja be a társulat,
ahová hívják őket, így játszottak már szá-
mos iskolában, könyvtárakban, a Lapos
Tanszék vezetője, Szarvas Zoltán is biztosí-
tott helyet számukra, illetve többször hívták
őket felvidéki és ausztriai településekre.
Otthonuk azonban egyelőre nincs, ami azt
jelenti, hogy gyakran a próbák is kihívást je-
lentenek. De megoldják már 14 éve, s a jö-
vőben is meg fogják oldani, hiszen imád-
nak játszani, s azt látni, hogy a közönség-
nek maradandó élményt adtak.

A diákszínjátszásnak óriási a je-
lentősége Győrben, az Arrabona
Diákszínpad közel ötven éve mű-
ködik, de mellettük vannak más
csoportok is. A Győri Nemzeti
Színház Stúdiója több színészt is
kinevelt, az elmúlt években pedig
társulattá nőtte ki magát az Im-
port Impró, illetve a RÉV Színházi
és Nevelési Társulat, akikről la-
punkban többször is olvashattak.
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Am 9. April ab 17 Uhr können die Handball-
fans auf der GYŐRER AUDI ETO KC –
FTC-RAIL CARGO HUNGARIA Meis-
terschaft, die in der Audi Arene stattfindet,
die Daumen drücken. 

Am 6. April wird DIE REGIONALE INNOVATIONS -
AUSSTELLUNG UND ERFINDUNGSMESSE Nr.
VII von Transdanubien in der Aula der Szechenyi-István-
Universität veranstaltet. In der Ausstellung wird seitens
der Organisatoren die Möglichkeit geboten, in erster Li-
nie die in den letzten 3 Jahren entwickelten neuen Pro-
dukte und /oder Dienstleistungen bzw. bedeutende Ent-
wicklungsergebnisse zu präsentieren. 

Mit dem Titel „UNTER DER ERDE UM
DIE ERDE” können die Interessierten
auf einer 3D Vorführung am 6. April ab 18
Uhr in den Höhlen der großen Welt, in ers-
ter Linie in ausländischen Höhlen he-
rumstreichen. Die Vorstellung findet in
der Kisfaludy-Károly-Bibliothek  (Baross-
Gábor-Straße 4)statt. Die bedeutendsten
Forschungen und Expeditionen der unga-
rischen Höhlenforscher werden hier prä-
sentiert, die von ihnen schon seit Jahr-
zehnten auf den Karsten von Italien, Mon-
tenegro, Slovenien durchgeführt werden.

ROMANTIK – Die Meisterwerke der
zwei großartigen Komponisten J.
Brahms und Dvorak kann man im
Konzert von Dezső Ránki und der Győ-
rer Filharmoniker am 8. April ab 19
Uhr im Richter Saal (Aradi vértanúk út-
ja 16) hören.

Mit dem Titel „AUSSERGEWÖHN-
LICHE MÄRCHEN” kann das Publi-
kum am 10. April ab 17 Uhr im Römer
Haus einen mystischen Farbfilm mit
Untertiteln sehen. Der Regisseur des
Filmes war Raul Garcia. Der Fotograf
Sebastiano Salgado hat in den vergan-
genen 40 Jahren auf dem Fahrwasser
der ständig wandelnder Menscheit ge-
segelt die Kontinente bereist. Jetzt
bricht er wieder  auf, Urlandschaften,
wild lebende Pflanzen und Tiere, gran-
diose Gegende zu entdecken. 

Zu kostenlosen Gesundheitsbetreuungsprogrammen zu
einem „GESUNDHEITSMARKT” werden die Einwoh-
ner im Frühjahr auf 12 Orten erwartet. Vorsorgeuntersu-
chungen, Beratungen, gesunde Lebensweise-programme
finden am 2. April ab 10 bis 13:30 Uhr in der Kovács-Mar-
git-Schule statt, wo das Programm mit der Vorlesung von
Dr. Zsuzsanna Papp mit dem Titel „ Steh auf festen Füßen,
Diabetiker!” anfängt.

Am 9. April um 17 Uhr
findet die Vorlesung
von Dr. Ajándok Eőry
mit dem Titel „ WIE
SOLLEN WIR 100
JAHRE LANG GE-
SUND LEBEN?” im
Schloss Bezerédj statt. 

Die Mannschaften
GYIRMÓT FC
GYŐR – MEZŐKÖ-
VESD ZSÓRY FC
messen sich mitei-
nander am 10. Ap-
ril ab 17 Uhr im
Alcufer Stadi-
on in Gyirmót.
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KULTURÁLIS kínáló  
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FEHÉR ZSUZSANNA

A Menház Színpad 100. előadását ünnepli
CSALOG ZSOLT: CSENDET AKAROK cí-
mű darabjával, Fullajtár Andrea közreműködé-
sével, április 5-én 19 órakor. Mondj egy verset,
Imi! – Csuja Imre önálló estjének egyik ihlető-
je, az utcán, tanyán, gyárban, üzletben – szó-
val bárhol lehet verset mondani élménye, a
másik pedig a versről való beszélgetés. Az elő-
adást április 24-én láthatja a közönség a Men-
ház Színpadon.

ROMANTIKA – A 19. század két nagy-
szerű komponistája, J. Brahms és A.
Dvořák remekművét hallhatják Ránki De-
zső és a Győri Filharmonikus Zenekar
hangversenyén, április 8-án 19 órai kez-
dettel, a Richter Teremben.

AZ ITT ÉLŐ LELKEK NAGY RÉSZE – Színes magyar játékfilmet
láthatja a közönség április 10-én 18.30 órakor, a Rómer Házban. Gróf
Batthyány Ervin, az anarchizmus tanainak hirdetője, 100 évvel halála
után újra feltűnik, hogy még egyszer megkísérelje elméletei gyakorlati
kivitelezését. Újra reformiskolát alapít, szellemi partnereket toboroz,
és elkezdik egy új generáció felnevelését…

TÖRTÉNETFILOZÓFIA A KÉT VILÁGHÁBO-
RÚ KÖZÖTT – OSWALD SPENGLER – JÓ-
ZSEF ATTILA KÖLTÉSZETE címmel dr. Boros Ist-
ván filozófiatörténész előadását hallhatják az érdek-
lődők április 7-én 17 órakor, a TIT Pannon Egyesü-
lete Székházában.

MÁRK dráma előadá-
sát láthatja a közön-
ség április 2-án 18
órakor, és április 3-án
17 órakor a HAJNAL-
CSILLAG Baptista Kö-
zösségi Házban (Győr,
Bisinger sétány 6.).

FÖLD ALATT A FÖLD KÖRÜL címmel 3D vetí-
téses előadáson, a nagyvilág barlangjaiban, első-
sorban külföldi barlangokban kalandozhatnak az
érdeklődők április 6-án 18 órai kezdettel, a Kisfa-
ludy Károly Könyvtárban (Baross Gábor u. 4.).
Többek között bemutatják a magyar barlangkuta-
tók által végzett legjelentősebb kutatásokat és ex-
pedíciókat, bepillantást nyerhetnek az érdeklődők
Dél-Franciaország különleges kristálycsodákat
rejtő, föld alatti világába is.

TAVASZI HARMONIKASZÓ cím-
mel az abdai Rábca Dalkör, a Ráb-
caparti Muzsikások, Baranyai Judit

magánénekes és az Akkordeon Har-
monika Zenekar koncertjére várják az

érdeklődőket április 8-án 18 órakor, a
József Attila Művelődési Házban. A ren-

dezvény látogatásához előzetesen re-
gisztrációs jegy váltása szükséges.

BÉKÉSI ISTVÁN PERESZTEGRŐL HOZ-
TAM című kötetének bemutatójára várják az
érdeklődőket április 6-án 17 órai kezdettel, a
Kisfaludy Károly Könyvtár Muzeális Gyűjte-
ményében (Baross Gábor utca 4., 3. emelet).
A szerzővel beszélget és a kötetet ismerteti
dr. Horváth József, az intézmény igazgatóhe-
lyettese.

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

EGÉSZSÉG-PIAC ingyenes lakossági egészségmegőrző programon várják az érdeklő-
dőket tavasszal, 12 helyen a városban. Április 8-án (pénteken) 16–19 óráig Gyirmóton, a
Művelődési Házban lesznek szűrővizsgálatok, élet-
módprogramok, masszázs, bemutatók, kósto-
lók és még sok más! Vegyen részt immuno-
lógiai szaktanácsadáson, vagy csatlakozzon
a testtartást javító tornához és tegyen
egészségéért! Április 9-én (szombaton)
9–13 óráig az Újvárosi Művelődési Házba
invitálják egy tartalmas délelőttre az egész-
ségükért tenni vágyókat. A tanácsadást és a
vizsgálatokat orvosok és szakemberek végzik. A fris-
sítő svéd masszázs pedig garancia a feltöltődésre. A gyer-
mekekre is gondolva, a programok időtartama alatt játszóház
várja őket. Részletes program és további információk az egesz-
seg.gyor.hu honlapon, a Győr+ újságban és a facebookon.
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HIRDETÉS PR-CIKK

Meglátogattuk a luxusszalont: Harangvölgyi Institute — Gyôr

A Harangvölgyi családban a nők há-
romgenerációs küzdelmet folytatnak a
fiatalság megőrzéséért. Szalonjaikban
olyan anti-aging kezeléseket ajánlanak,
amik behúzzák a kéziféket az időnek.
Harangvölgyi Anna saját fejlesztésű ter-
mékcsaládján alapuló kúráit egyénre
szabottan állítják össze. Most már
Győrben is elérhetőek az anti-aging ke-
zelések. A szépségszalon a luxus élmé-
nyét adja a betérőknek, a fogadtatás, a
ráhangolódás, a kezelés kiválasztása
ugyanolyan fontos és alapos, mint ma-
ga a szépészeti eljárás.

A szalon a magánrendelők elegan-
ciáját és diszkrécióját adja vissza az el-
ső percekben. A látogatót Tóth-Rába
Diána fogadja, aki a balett-táncosi hi-

mit sportolok, mennyit alszom/napo-
zok. Később megtudtam, hogy itt még
arra is odafigyelnek, hogy kívül is, és
belül is egészségesek legyünk, nem
beszélve arról, hogy ezek az informáci-
ók azért kellenek, hogy valóban a meg-
felelő kezelést kapja az ember. Az infor-
mációk értékelése után összeállították
a hyaluron kezelésemet. Valamennyi
arcomra kerülő termékben a Harang-
völgyi termékcsalád tartósítószer nél-
küli készítményeit kaptam. A gyors
szépülésre vágyóknak ajánlott ez a
csomag, ami tartalmaz arctisztítást,
radírozást, liftinget, masszázst és gépi
kezelést. Hyaluronsav a mélyben. A
biztos sikerre alapozva előbb az arcom
jobb oldalán végezték el a fiatalító ke-
zelést, amit a tükörbe nézve, magam
is döbbent örömmel nyugtázhattam.
A biorezonancia elvén működő gépi
masszázs hatására a szemkörnyéki
ráncok elhalványodtak, a pórusok
megteltek élettel, érzésre, a bőröm –
megcáfolva a gravitációt – néhány

centit feljebb húzódott. A bőrbe jutta-
tott szérum a csodafegyver, amit a le-
hető legmélyebbre épített be a gép.
Tudományosan alátámasztott a tény,
hogy nagyon fontos a bőr mélyebb ré-
tegeit is hidratálni elektrokozmetikai
eljárásokkal, hyaluronsavas mélyhidra-
tációval, hogy vissza tudjon épülni a
bőr szerkezete. A meglepetés akkor
sem ért véget, amikor megtudtam a
kezelések árait: élményben és hatásá-
ban  megfizethető fiatalságot kaptam.

Nemrégiben bővültek a szolgálta-
tások is. A Harangvölgyi termék mel-
lett megjelent a Kleanthous, amely
évek óta az orvosi kozmetikumok
„best of”-ja és kiváló társa és kiegészí-
tője a jelenlévő termékeknek, elérhető
lesz többfajta masszázs egy olyan pro-
fi masszőr „tolmácsolásában”, aki a
testtudatát a klasszikus balettből hoz-
ta, és emellett a sminkelés is helyet
kap majd az új palettán, a már meglé-
vő arckezelések és egyéb kozmetikai
szolgáltatások mellett. (x)

Ha valaki többet szeretne tudni, 
akkor szívesen várják egy ingyenes 
konzultációra. 

Bejelentkezés: +36-30/716-6820

A fiatalság varázslata a lélek harmóniájában
vatást cserélte fel azért, hogy a szép-
séget és a harmóniát átadja a hölgyek-
nek, uraknak. A titok: a mélyhidratáció.
Az ügyvezető igazgatótól hamar meg-
tudom a Harangvölgyi filozófiáját, ami-
re az anti-aging épül: Ez pedig nem
más, mint a mélyhidratáció. Az első ke-
zelést megelőző protokoll mindenkinél
azonos: regisztrációs lap kitöltése,
konzultáció, kezelési terv készítése. A
felkínált csábító lehetőségek nem tud-
tak megingatni jövetelem céljában, és
a bőrfiatalító kezelést választottam,
különösen a szemkörnyék ránctalaní-
tására és a felső szemhéj emelésére.
Egy újabb adatfelvétel már az életmó-
domat tudakolta, többek között olyan
alapossággal, hogy mit eszem-iszom,
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Borozó
szolo, pince, bor´́ ´́

A mellékletet szerkeszti: Koloszár Tamás

A hónap pincészete

A Kristinus Borbirtok 

A Kristinus Borbirtokon valószínűleg
szeretik a művészeteket. A festészetet
csakúgy, mint a költészetet és az építé-
szetet. És persze szeretik a Balaton déli
partjának vidékét. Miért gondolom
mindezt? Elég csak ránézni a pincészet
honlapjának nyitó soraira: „A Balaton
mély és sekély. Sokszínű és monokróm:
türkiz. Komoly, mint egy őszi vihar, és
könnyed, mint a júliusi naplemente. Mint
a boraink. Fehérek, vörösek és rosék...”
Látják a színeket, ízlelgetik a szavakat? 

Kéthelyen a borkészítésnek három-
száz éves hagyománya van. A korábban
AX néven ismert Kristinus Borbirtok
dombok, erdők védte, 58 hektárnyi sző-
lője az agyagos talajnak és a harapniva-

lóan tiszta levegőnek köszönhetően, tö-
kéletes alapanyaggá válik. A borászat-
ban pedig méltó módon bánnak vele.
Kézzel szedik le, kíméletesen dolgozzák
fel az értékes szemeket, az erjesztést pe-
dig évről évre dokumentálják. Prémium
boraikat magyar tölgyfahordókban tárol-
ják, hogy tökéletességükben kerülhes-
senek a palackokba. 

A Balaton déli partjának lankáin fek-
vő pincészet 7 éve készít díjnyertes bo-
rokat. Tavaly a VinAgora Nemzetközi
Borversenyen például a legszebb ma-
gyar fajtabornak járó elismeréssel jutal-
mazták a borászat 2011-es évjáratú
merlot-ját, de a szintén ezt az évjáratot
erősítő cabernet franc-ja is jól szerepelt,

arany minősítést szerzett a rangos se-
regszemlén. A bordói fajtákra egyébként
is kiemelt figyelmet fordítanak Kéthe-
lyen, ahol a terroir kedvez a már említett
merlot és cabernet franc, valamint a ca-
bernet sauvignon termesztésének. Ezek
a fajták mind fontosak a Kristinus vörös-
bor-szelekciójában, arról pedig, hogy való-
di törődést kapjanak, a birtok Bordeaux-t
is megjárt borásza gondoskodik. 

Az 58 hektáron persze más fajták is
megtalálhatók, nemcsak a testes vörös-
bort adók. Készítenek például rozét pinot
noir-ból és kékfrankosból, Birtok Vörös
cuveéjükbe zweigelt is kerül, Irsai Olivér-
jük pedig, ahogy a Balaton partján mond-
ják, csobbanást és szellőt is tartalmaz. 

A korábban szinte kizárólag külföldi
értékesítésre termelő, ám az utóbbi idő-
ben a magyar piacon is egyre jelentő-
sebb pincészetnél azonban nem érik be
„ennyivel”. Elég csak az építészeti és

esztétikai szempontból is látványos
épületükre gondolnunk, amelyben
nemcsak bort, élményt is nyújtanak.
Egyedülálló módon moziteremmel, ren-
dezvényhelyszínnel, szabadtéri színpad-
dal is várják vendégeiket, hamarosan
pedig fine dining étterem és egy tízszo-
bás Vinotel is nyílik a Balatonmáriafür-
dőtől alig 10 percre található komple-
xumban. 

A Kristinusnál azt mondják, az él-
ménybirtok csak a kiindulópont, mert
valódi céljuk ott lenni a borfogyasztók
mindennapjaiban, az első randevún, az
évfordulókon, a család közös étkezése-
in vagy éppen nyár esti, Balaton-parti
beszélgetéseken. 

A Kristinus Pincészet boraira

a -ban

10% kedvezmény 
egész áprisban.

Kristinus borkóstoló

lesz a                   -ban 

2016. április 7-én, 18 órakor.

Jelentkezés: info@bor-pont.hu

Ahol a kiváló borok
mellé élmény is jár
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A napokban volt az MTT-nek, azaz
a Méltó Torkok Társaságának legutób-
bi kóstolója ahol az Egri és a Szekszár-
di bikák vérét kóstolgattuk, szigorúan
minőségi vizsgálat céljából. Ezen a
kóstolón –  mint minden másikon is –
a tételeket gondosan elrejtve, csak a
pohárba elénk került hegylé alapján
értékeltünk. Nem befolyásolván ma-
gunkat a bort készítő borász hírnevé-
től és a tőle már korábban kóstolt bo-
rok minőségétől. A pontozás 100 pon-
tos rendszerben történik, ahol érte-
lemszerűen a legmagasabb pontot el-
ért bor lesz a legjobb és így tovább.
Mint ahogy már az elején is írtam,
most a bikavéreket ízlelgettük és azok-
ból is a magasabb minőségűnek
szánt superior és reserve tételeket.

Egerben és Szekszárdon lehet bi-
kavér nevű bort készíteni. Mindkét
borvidékünkön vezető, illetve jelentős
szerepet szánnak nekik, ezért pontos
szabályozással korlátozzák az ilyen
név alatt forgalomba kerülő borok mi-
nőségét. Remélem, hogy még meg-
érem azokat az időket, amikor a polc-
ról levéve egy Egri vagy Szekszárdi Bi-
kavér tuti nagyon finom bor lesz a
szatyromban, majd a poharamban.
Komolyak az erőfeszítések a borászok
részéről, de sajnos nem tartunk itt.
Ám ami késik, nem múlik. Na de most
jön a java. Mivel a két borvidék bikavér
szabályozása több ponton eltér, ezért

Kedves Barátaim!
mostani írásomban az egri szabályo-
zással foglalkozom. A szekszárdiról
majd egy későbbi cikkben lesz szó. 

Egri Bikavér néven csak olyan bort
lehet illetni, ami az Egri Borvidékhez
tartozó termőterületeken termett.
Ezért például nem lehet a Balaton
északi partján Egri Bikavért termesz-
teni. Másodsorban csak az Egri Bor-
vidéken engedélyezett szőlőfajták ter-
mését szabad felhasználni bikavér ké-
szítésére. Ezért sem készülhet a drá-
mai nevű otelló szőlőből bikavér.  Azt
majd elfelejtettem, hogy a bikavér
egy házasítás, ahol több szőlő borát
keveri, szebben mondva házasítja
össze a borász. Na, hogy ez bikavér
lehessen, kell bele kékfrankos ma-
ximum 49,9  százalékban és még
legalább kettő fajta, minimum 5–
5  százalék mennyiségben. Min-
denképp fontos, hogy a kékfran-
kos legyen a legtöbb. Még van-
nak egyéb szigorítások, pél-
dául, hogy milyen legyen a
szőlő térállása, aztán a szü-
reti mustfok, és így tovább.
De, még ami lényeges és
fontos, hogy a bikavér
csak palackozott formá-
ban kerülhet forgalom-
ba, legalább egyéves
érlelést követően, ami-
ből minimum 6 hóna-
pig fahordóban kell ér-
lelni a lét. Itt hívnám
fel a figyelmét azok-
nak, akik más kiszere-
lésben vételeztek ma-
guknak egri bikavért
(direkt kisbetűvel ír-
tam, mint nemecsek
ernő nevét!), hogy csú-
nyán átverték őket.
Remélem, hogy eddig
mindenkinek világos a
szabályozás. Viszont
szükséges megkülön-
böztetni a magasabb
minőségű anyagokat.
Ezért létezik az Egri Bi-
kavér borból superior
kategória is. Maga-
sabb mustfok szüret-
kor, kevesebb termés
tőkénként, minimum
12 hónapos fahordós
és 6 hónapos palac-
kos érlelés, és ami még
nagyon fontos, mini-
mum 4 fajtából kell ké-
szíteni az Egri Bikavér
superiort. 

És most térjünk vissza az MTT kós-
tolójára, ugyanis az fordult elő, hogy az
élen végzett borok egyike nem superior
volt. Ennyi bevezető után erről írnám le
tapasztalataimat. Ez a bor Gál Tibor
pincészetének Egri Bikavér válogatás
2012. Most akkor nem superior, ha-
nem válogatás? De hát akkor jó vagy
nem? A bor jó, de nem superior, ugyan-
is nem érlelődött 6 hónapig a palack-

ban, és így már a szabályozás szerint
nem lehet a magasabb kategória. A
bor kékfrankosra épül, amit syrah, ca-
bernet sauvignon és cabernet franc se-
gít a további összkép kialakításában.

Ezeket az alkotóelemeket a merlot és
a kadarka színezi, fűszerezi meg a
végső eredmény érdekében. Kósto-
lási élményeim alapján a bor színe
bíborvörös fekete villanásokkal. A
pohárban tiszteletteljesen mozog
és a pohár falán gyönyörű „temp-
lomablak jelenséget” produkál.  Il-
latában a piros bogyós erdei gyü-
mölcsök lekvárjai dominálnak,
valamint fűszerek. Szánkban kis-
sé csípős tannin, ami idővel si-
mul, kerekedik, de érett és jó ízű.
Nyelvünkön étcsokoládé, rumos
szilva. Utóíze hosszú és tartós.
Húsvét lévén mi a sonkához, főtt
tojáshoz és a feleségem által sü-
tött isteni kalácshoz ittuk némi
medvehagymával kísérve. Ha
önök is megkóstolják, váljék
egészségükre!

Ui.: Áprilisban megkóstolhatod 
a BorPontban.

Takács Zoli

Mert a mottóm továbbra is: 

„Az élet túl rövid ahhoz, 
hogy rossz borokat igyunk!”

Észrevételeteket, 
hozzászólásaitokat várom szeretettel: 

borozo@bor-pont.hu címre.

Baráti üdvözlettel: 
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A 
áprilisi ajánlatai

Bukolyi Pincészet borai
3=2, azaz kettôt fizet, 

hármat vihet

Laposa
4 Hegy Olaszrizling

20% kedvezmény
2.890 Ft helyett

2.310 Ft

A 4. hónapban mi mással koccinthatnánk,
mint a 4 legnagyobb balatoni tanúhegy kö-
zös palackba zárt olaszrizlingjével? A Lapo-
sa 4 Hegy igazi modern klasszikus a Bala-
ton-felvidékrôl. Áradó gyümölcsösség, ke-
vés menta, citrusok, sós, bazaltos jelleg —
a savak és a mineralitás tökéletes össz-
hangja érvényesül ebben a borban. Ha a
kérdés Somló, Badacsony vagy olaszriz-
ling, a válasz akkor is a 4 Hegy.

Szôke Mátyás 
Sauvignon Blanc
Kartonban olcsóbb 

6 palack=9.840 Ft
(1.640 Ft/palack)

Tavaszi illatok
Matyi bácsi új-zélandi ka-
landja után született bor,
bodzás, déligyümölcsös
illatokkal és bársonyos,
olajos struktúrával és
csodás utóízzel. Spárga
mellé aktuális.

Hangyál Örömtánc
Pinot Blanc
Kartonban olcsóbb

6 palack=7.980 Ft
(1.330 Ft/palack)

Nem csak
géppuska-
lábúaknak
Pinot Blanc Pan-
nonhalmáról köny-
nyedén és elegán-
san, ahogy az
örömtáncot járják.

Fekete Patikárius cuvée
20% kedvezménnyel
1.890 Ft helyett

1.510 Ft

Győr, Teleki L. u. 42. Tel.: +36-96/336-206
E-mail: info@bor-pont.hu

Web: www.bor-pont.hu
Nyitva: hétfő–szerda 8–18 óráig

csütörtök–péntek 8–19 óráig
szombat 8-13 óráig

Tavaszi
fáradtság ellen
Könnyed vörösbor Szekszárdról,
a Gyôri Borfesztivál közönség-
kedvenc borászától. Rubintos,
meggyes, bársonyos. A legjobb
gyógyszer de csak mértékkel.

Melegben
hidegen 
ajánlom
Immáron visszavon-
hatatlanul itt a ta-
vasz. Selymes dél-
utánokra, hangula-
tos estékre nélkülöz-
hetetlen kísérô.

Vesztergombi Szekszárdi
Pinot Noir  Rosé
1.490 Ft helyett

1.240 Ft

Gál Egri Csillag + 
Titi Bikavér együtt
4.240 Ft helyett 

3.600 Ft 

Azért, hogy áprilisban már
bizseregjen a vérünk
Eger két védett eredetû bora együtt, akcióban. Eg-
ri Csillag a szép csillagos estékre és utána a Bika-
vér, hogy... Próbáld ki, nem fogod megbánni!

Az akció ideje alatt a vásárlás
elôtt megkóstolhatod, hogy
ne vegyél zsákbamacskát!
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Borászok közt

Új nevet keresnek az olaszrizlingnek
A hetedik alkalommal megrendezett Olaszrizling Szerintünk elnevezésű borász szakmai programon nem először gondolkodtak azon, hogyan lehet a külföldiek,
de a magyar fogyasztók számára is nehezen magyarázható ellentmondásokat kiküszöbölni az olaszrizling nevéből. Arra jutottak, hogy pályázaton új nevet,
szinonimát keresnek a fajtának. Szakértőinket arra kértük, mondják el véleményüket, szerintük kell-e új nevet találni nagyapáink kedvenc borának.

Illés Tamás, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet
marketing- és kereskedelmi vezetôje

Linzer Sámuel, a fertôrákosi Winelife Pincészet borásza

A március 4-i írásunk folytatása.

Viszont, mikor már épp szaladnánk
az oltványokért, utánunk szól, hogy úgy
emlékszik, mi mindenképpen hagyomá-
nyos – bak – műveléses ültetvényt ál-
modtunk meg, és mikor visszakérde-
zünk, hogy ez miért probléma, szeré-
nyen megjegyzi, hogy a Nektár alsó rü-
gyei rosszul termékenyülnek, ezért min-
denképpen szálvesszős metszés aján-
lott. Mi pedig megcsóváljuk a fejünket,
és visszafordulunk, leülünk a diófa alá,
és mérlegeljük, hogy a Nektár vagy a ka-
rós művelés kedvesebb-e a szívünknek,
és hogy egyáltalán

mi a fenéért is nem ültetünk
inkább futómuskátlit,
amikor beugrik nekünk, hogy Pali bá-

csi, a szomszéd dűlő mágusa mennyire
dicsérte a rizlingszilváni – szegény még
nem tudja, hogy a művelt japán már
csak Müller Thurgau néven említheti –
igénytelenségét, ami a talajt és fekvést
illeti. Ez pont kapóra jön, mert a talaj va-
lóban kicsit „irigy”, nincs is eléggé meg-
trágyázva, évekig elmaradhatott a mély-

szántás is, a fekvés pedig enyhén nyuga-
ti, ami megint csak nem a legideálisabb,
de hát mindez akkor nem is számít! De
az a fránya terroir megint intőn emeli fel
mutatóujját, és bocsánatkérően meg-
jegyzi, hogy a tervezett ültetvény közvet-
len szomszédságában erdő húzódik,
ahonnan minden reggel alattomos, hű-
vös köd kúszik át majd a tőkék fölött, ami

a gombás betegségekre különösen ér-
zékeny Müller szilváninak vagy Rizling
Thurgaunak legkésőbb júliusra biztosan
betenné a kaput. Ismét visszaülünk.

Akkor mégis mitévők legyünk?
A föld megértő. Azt tanácsolja,

menjünk haza, gondoljuk át még
egyszer, most már sokkal többet tu-

Borház Gyôr • Kossuth L. u. 26. https://www.facebook.com/Borház-Magyarország-Gyôr •  Tel.: (70) 228 7904

dunk, mint mielőtt idejöttünk. Legkö-
zelebb, ha kijövünk, mond egy-két
megszívlelendő dolgot, de dönteni
nem fog helyettünk. Persze – gon-
doljuk sértődötten – eddig sem azt
tette. De mégis hallgatunk rá, szép
lassan hazaindulunk.

A folytatás hamarosan üzletünk-
ben elérhető.

A bor nem palackban születik — 2. részTilt, tûr, támogat

Babarczi Pincészet
Pannonhalmi

borvidék
930 Ft/üveg

3 db vásárlása esetén
2 fizet 3 kap akció

Haraszty Pince
Etyek

Rose (Pinot Noir)
1390 Ft

Egyetértek azzal,
hogy érdemes egy új ne-
vet (is) találni az olaszriz-
lingnek, hiszen a külföl-
diek felé valóban lépni
kell, és itthon is szüksé-
ges lehet egy új megne-
vezés. A kérdés viszont
az, hogyan lehet egy
ilyen új nevet Magyaror-
szágon jól kommunikál-
ni, elültetni a köztudatban? Mert az
olaszrizling megnevezés ott van. Ha
ezt halljuk, eszünkbe jut az a kis- vagy
közepes, tömött, hengeres fürtű szőlő,
amely savszerkezete miatt kedvelt
fröccsbor. Uniszex fajta: tökéletes re-
duktív, és hordós, nehézkes borok ké-
szítésére is. Későn érik, jól cukrosodik,
a szomszédos Ausztriában, Ruston
aszút is készítenek belőle bizonyos év-
járatokban. Egyébként a termőhely

nagyon meghatározza
a savszerkezetét ennek
a fajtának, én úgy gon-
dolom, hogy a leg-
szebb tételeket a cso-
paki térség adja, ezért
őket kellene előtérbe
helyezni az olaszrizling
tekintetében. 

A névre visszatérve,
nemzeti konszenzusnak

kellene kialakulnia arról, hogy hogy
hívjuk ezt a fajtát, de ami biztos, hogy
érdemtelenül kezeljük fröccsborként
az olaszrizlinget. Azzal egyetértek,
hogy külföldön hívjuk másképp, mert
nehéz kommunikálni ott, de itthon
csak akkor, ha el tudjuk magyarázni az
embereknek, hogy miért változtattuk
meg a nevét. Hosszú távon pedig
úgyis a fogyasztó dönti majd el, hogy
elfogadja-e, amit a szakma kitalált. 

Azért erősödtek fel a névváltoztatási
törekvések a szakma képviselőinél, mert
valóban igaz, hogy a Magyarország leg -
elterjedtebb fehér szőlőfajtájából készült
borok értékesítésénél – itthon is, de ki-
váltképp külföldön – a név az, ami a leg-
nagyobb akadálynak tűnik, legalábbis
marketing szemszögből. A kutatások azt
mutatják, hogy származását tekintve
nem olasz, sokkal inkább
egy francia eredetű fajtáról
van szó, ugyanakkor ma-
guk a franciák is azt vallják,
hogy a legszebb példákat
régóta a Kárpát-meden-
cében hozza a fajta. Aztán
ott a rizling szó, ami ezt
csak tetőzi, hiszen nemzet-
közi szinten a rajnai rizlin-
get értjük e megnevezés

alatt. Mivel az olaszrizling mindegyik tör-
ténelmi borvidékünkön megtalálható faj-
ta, ezért egy jól csengő névvel megfelelő
lenne arra is, hogy az ország zászlós bora
legyen pontosan úgy, ahogy a zöld velte-
lini emelkedett ki az Ausztriában művelt
szőlőfajták között az osztrák bor nemzet-
közi kommunikációjában. Az olaszrizling
igenis alkalmas arra, hogy presztízst su-

gározzunk vele, rajta ke-
resztül megvilágítsuk a
hazánkban alkalmazott
szőlőművelési-borkészí-
tési eljárásokat, és nem
utolsósorban, hagyomá-
nyainkat is elevenen tart-
suk. Az új névnek, vélemé-
nyem szerint, elsősorban
ezeket az elemeket kelle-
ne sugallnia.

Janus — Villány
Pont 2011

Pinot Noir vörösbor
2090 Ft helyett

1690 Ft

Kis pincészetek nagy borai
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SZENVEDÉLYBETEGSÉG HIRDETÉS

kifejezetten

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATA ALAPJÁN!

MagneQ10

PRÉMIUM MINÔSÉG ELÉRHETÔ ÁRON!

• 4 hatóanyag 1 tablettában
• Magnézium + Koenzim Q10 + E-vitamin + B6-vitamin
• Fontos a szívnek, az agynak és az izmoknak!
• Koleszterinszint-csökkentô (sztatin) tablettát szedôknek

kifejezetten ajánlott

Keresse a gyógyszertárakban vagy
rendelje meg ingyenes házhoz szállítással
a   www-drdezsi.hu webáruházban.

ajánlott!

Sportolóknak

Vitamindús erôt kínálunk!

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Miután a szenvedélybetegek kijönnek
a rehabilitációs otthonból, hirtelen
lég üres térben találják magukat, így
pedig még nehezebben maradnak jó-
zanok. Ezért hozta létre a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat által működtetett
SzínStér Szenvedélybetegek Ala-
csonyküszöbű Ellátása a „Tisztás”
csoportot múlt év júliusában. A két-
millió forintos pályázati pénzből mű-

ködtetett kezdeményezés március-
ban véget ért volna, ám bizonyossá
vált, hogy nagy szükség van rá, így az
önkormányzat támogatásával tovább
folytatódhatnak a segítők által irányí-
tott találkozások.

Mátai Enikő, a SzínStér vezetője el-
mondta, drogrehabilitációs intézmé-
nyek meglátogatásával kezdődött a
program, hogy felkutassák az ott gyó-
gyuló győri fiatalokat. A szakemberek
elmentek például a noszlopi otthonba,
ahol az a fiatal is gyógyult, aki lapunk-
nak vallott arról, hogyan vált függővé.
(Egy szenvedélybeteg terápiás napló-
ja, 2015. október 30.) Az ő elbeszélé-
séből is kitűnik, konkrétan feltárható,
hogyan jutott el odáig, hogy átvegye
az irányítást a drog az élete felett: a

Tisztán folytatják
szeretethiány, a szülők válása, iskolai
kudarcok jelentették a fő okokat. Ez
nagy vonalakban a többi szenvedély-
betegről is elmondható. Összesen 26
alkalommal tartott foglalkozást 15
absztinens szenvedélybeteg számára
Stencinger Noémi, a csoport vezetője
és Péntek Mónika asszisztens, akik
segítenek többek között a stresszke-
zelésben, önismeretben, munkakere-
sésben.

Világosan látszik, az új pszichoak-
tív szerek átrendezték a piacot, a fiata-
lok egyre korábban kezdik a  a drogok-
kal való ismerkedést. Városunkban
ötévente térképezik fel a droghelyze-
tet, legutóbb 2014-ben készült jelen-
tés: ebből kiderül, a 18 éves kor alatti
győri középiskolások közel 30 százalé-
ka kipróbál valamilyen illegális szert, s
a fiatalok 5 százalékából problémás
szerhasználó válik, ami stagnáló ten-
denciát jelent. A többek között pat-
kányméregből készülő, herbálnak ne-
vezett drog a szakemberek szerint „ta-
rol” Magyarországon, mivel olcsóbb,
mint az alkohol, a futárszolgálatok pe-
dig házhoz viszik. A hatása kiszámít-
hatatlan és rendkívül gyorsan függővé
teszi és leépíti a használókat.

Miklósyné Bertalanfy Mária, WHO-
koordinátor, a győri önkormányzat Ká-
bítószerügyi Egyeztető Fórumának al-
elnöke elmondta, az idei költségvetés
hatmillió forinttal támogatja a munká-
jukat, ebből a keretből tudtak a cso-
port mellé is állni. A városban a pre-
venciótól kezdve rengeteget tesznek,
hogy csökkenjen a kábítószerrel élők
száma, például egyedülálló módon
önkormányzati támogatással partyse-
gélyt működtetnek, vagyis győri szó-
rakozóhelyeken nyújtanak segítséget,
felvilágosítást a szerhasználattal kap-
csolatban, és működik csoport szen-
vedélybetegek szüleinek is.

A „Tisztás” csoportba várják a 14
és 30 év közötti fiatalokat, amely to-
vábbra is anonim és nyitott, egyetlen
feltétel, hogy józanul érkezzenek.

Stencinger Noémi, Mátai Enikő
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Tavaszi
ízkavalkád
Nagy Eszter, az RTL Klub Konyha-
fônök 2 címû mûsorának harmadik
helyezettje ezen a héten egy ünne-
pek utáni, üde és tavaszi menüsort
állított össze, amely kiválóan alkal-
mas a hétvégére, de a mindennapo-
kat is feldobhatja. 

Nyírségi gombócleves

Egy nagy fej hagyma, 2 szelet csirkemell, 2
nagyobb szál sárgarépa, szárzeller (3-4
szál), egy gerezd fokhagyma, 10 dkg zöld-
borsó, 1 db karalábé, 10 dkg csiperkegom-
ba, 5 dkg vargánya, 20 dkg pagoda karfiol,
2 csokor petrezselyem, 1,5 dl olívaolaj, só,
bors, 2 dl habtejszín. Burgonyagombóchoz:
30 dkg burgonya, 8 dkg liszt, 2 db tojás, só.

A csirkemellet 2x2 cm-es kockákra vágom,
és kevés olajon lepirítom. Hozzáadom az ap-
rított hagymát, a gombákat, a répát, a zellert,
a karalábét; átpirítom, sózom-borsozom, és
kb. 1,2 liter vízzel felengedem. A levesalapot
kb. 20 percig fôzöm, és csak azután adom
hozzá a borsót és a karfiolt, hogy azok eny-
hén „ressek” maradhassanak. A burgonyát
puhára fôzöm, áttöröm, és ha lehûlt, a tojás,
a liszt és a só hozzáadásával laza tésztát
gyúrok belôle. A tésztából gombócokat for-
mázok, és a gombócokat a levesben készre
fôzöm. Az áttört fokhagymát a gombócokkal
együtt teszem a levesbe. Mikor minden tész-
tácska feljött a leves felszínére, hozzáadom
a tejszínt és még egyszer összeforralom. A
petrezselymet az olívaolajjal alaposan össze-
turmixolom, majd pelenkán átszûröm. A le-
ves tetejét ezzel díszítem. Igazán ínyencek pi-
kánssá tehetik pár csepp igazi citrommal.

Krumplis tészta 

A lisztbôl és a tojásból só és víz hozzá-
adásával ruganyos tésztát gyúrok, me-
lyet pihentetés után lasagna formájúra
nyújtok. A bacon felét lepirítom, hozzá-
adom az egyik csomag apróra vágott
újhagymát, a krumplit, az áttört fok-
hagymát valamint a pirospaprikát, és
kevés pirítás után (nehogy a paprika
megkeseredjen) felengedem fél liter
vízzel. Mikor a burgonya puhára fôtt és
a víz fele is elforrt, az egészet krémesre
turmixolom. Utólag sózom és borso-
zom, hiszen a bacon is sós!!! A bacon
másik felét és a maradék újhagymát
apróra vágom és kevés olajon átpirí-
tom. Indulhat is a móka! Egy sütôfor-
ma aljába öntök egy keveset a papri-
kás burgonyakrémbôl, teszek rá egy ki-
nyújtott tésztalapot. Ismét jön egy ré-
teg krém és néhány kanál a pirított ba-
conös-hagymás keverékbôl. Jön ismét
a tészta és így tovább, amíg minden el
nem fogy. Így teszem a sütôbe 180 C-
fokra, 20-25 percre. A tejfölt a vízzel és
a sóval simára keverve, 2 patronnal
habszifonba töltöm és a „lasagnát” tej-
fölhabbal és uborkával tálalom.

Az aszalt barackokat 4 részre vágom
és 1-2 óráig tokaji aszúban áztatom.
A kekszeket a dióval ledarálom és a
vajjal és a lekvárral együtt összedol-
gozom. A kekszes masszából golyó-
kat formázok, melyek közepébe egy-
egy aszalt gyümölcsöt rakok. A golyó-
kat egy-két órára a hûtôbe teszem,
majd olvasztott csokoládéba mártom.
Gyors, finom, egészséges.
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

AX&AX Borászat
Kristinus Borbirtok

CABERNET FRANC
PRÉMIUM 2012

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 

Kéthelyen a borkészítés háromszáz
éves hagyományra tekinthet visz-
sza. A dombok, erdôk védte, 58
hektárnyi szôlô az agyagos ta-
lajnak és a harapnivalóan tiszta
levegônek köszönhetôen, töké-
letes alapanyaggá válik, ôk pe-
dig méltón is bánnak vele. Kéz-
zel szedik, kíméletesen dolgoz-
zák fel az értékes szemeket, az
erjesztést évrôl évre dokumen-
tálva. Prémium boraikat ma-
gyar tölgyfahordókban tárolják,
hogy tökéletességükben kerül-
hessenek a palackokba. Ez is
ilyen, fahordós érlelésû, 2012-
es cabernet franc. Mély erdei
gyümölcsös illat és ízvilág jel-
lemzi, a férfiasabb, tannino-
sabb jellegû, egy igazi nagy vö-
rös. Mi magyarok nagyon sze-
retjük a cabernet franc-t. Egy
igazi titkos fegyver, egy verhe-
tetlen ár/érték arányú csoda,
amely kizárólag nálunk, a Bor-
hálónál vásárolható meg. Ki-
hagyhatatlan, zseniális és na-
gyon-nagyon a miénk.

1.260 Ft/l
magnum 1,5 l

másként 30 dkg liszt, 3 db tojás, só, kevés víz (ha
szükséges), 40 dkg bacon, 30 dkg burgo-
nya, egy fél ek. füstölt pirospaprika, 2 cso-
mag újhagyma, egy gerezd fokhagyma. Tej-
fölhabhoz: 2 dl tejföl, 1 dl víz, fél tk. só.

Zserbógolyók

10 dkg sima, és 10 dkg csokis zabkeksz, 5
dkg teavaj, egy-két ek. baracklekvár, 5 dkg
dió, 10 dkg fekete csokoládé, néhány szem
aszalt barack, egy dl tokaji aszú.
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Korhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 évTÉVÉMŰSOR AJÁNLÓ

ÁPRILIS 2., SZOMBAT
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:05 Kincsem  06:05 Top Shop
06:40 Kölyökklub  09:45 Top Shop
10:45 Brandmánia  11:15 Street
Kitchen  11:45 Autógram  (4.
rész) 12:15 Nyugi, Charlie!  12:45 A
nagy svindli  13:15 A nagy svindli 
14:50 Farm  15:55 Nancy Drew: A
hollywoodi rejtély  18:00 RTL Klub
Híradó 18:55 Fókusz Plusz  20:00
Farm  21:40 Gyertek át szombat es-
te!  22:40 Hétmérföldes szerelem 
00:45 Szellemcápa  02:30 Gyertek
át szombat este! 

04:25 Babavilág  04:50 Sportos
05:00 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:25 Csoportban
marad  08:55 Otthon a kertben 
09:30 Trendmánia  10:00 Egészség
Klinika  10:35 Babavilág  11:05
Otthontérkép  11:40 Poggyász 
12:10 Szalonskicc  12:40 Psych –
Dilis detektívek  13:40 Gyilkos so-
rok  14:45 Gyilkos sorok  15:50
Őrangyalok  18:00 Tények 19:00
Görögbe fogadva  21:10 Testcsere
 23:30 Segítség, elraboltam ma-
gam!  01:40 Chéri – Egy kurtizán
szerelme  03:10 Sportos 03:20 A
szépség és a szörnyeteg 

05:15 Doktor House  06:05 Televí-
ziós vásárlás 06:40 Trendközelben
07:05 Will és Grace  07:35 Szívek
szállodája  08:30 Szívek szállodája
 09:25 Szívek szállodája  10:25
Amerikai mesterszakács  11:20
Amerikai mesterszakács  12:15
Kettős ügynök  13:10 Kettős
ügynök  14:05 CSI: A helyszínelők
 15:00 NCIS: Los Angeles  15:55
NCIS: Los Angeles  16:55 Macsk-
arisztokraták  18:40 E.T. – A földön-
kívüli: Felújított változat  21:00
Harry Potter és az azkabani fogoly
22:50 Lezúzva  01:00 Will és Grace
 01:25 Will és Grace  01:50 Szívek
szállodája  02:40 Doktor House 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Creative chef (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:25 Sporthírek
(ism.) 08:30 Creative chef (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:25 Sporthírek
(ism.) 09:30 Hello Győr! (ism.) 10:00
Híradó (ism.) 10:25 Sporthírek (ism.)
10:30 Képújság 18:00 Credo 18:30
Vény nélkül  (ism.) 19:00 Győri7
19:45 Konkrét (ism.) 20:00 Creative
chef (ism.) 20:30 Gázfröccs (ism.)
21:00 Konkrét (ism.) 21:15 Made in
Hungary (ism.) 21:30 Üzleti negyed
(ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45 Im-
port Impro (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 3., VASÁRNAP
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:00 Tuti gimi  04:40 Tuti gimi 
05:20 Fókusz Plusz  06:15 Top
Shop 06:45 Kölyökklub  09:50
EgészségKalauz  10:20 Top Shop
11:20 A Muzsika TV bemutatja 
11:50 XXI. század – a legendák ve-
lünk élnek  12:25 Házon kívül 
13:00 Nyugi, Charlie!  13:25 Mi van,
doki?  15:25 Bűnvadászok  Köz-
ben: 16.00 Hatoslottó-sorsolás
18:00 RTL Klub Híradó 18:50 A Ka-
rib-tenger kalózai – A világ végén 
22:00 A hívás  23:55 Portré 
00:30 A dicsőség zászlaja  03:00
Piszkos csapat 

04:05 Vegas  04:50 Sportos 
05:00 Hungerő  06:00 Astro-Világ
07:00 Tv2 matiné 08:55 Nagy Vagy,
Győr!  09:25 a'la CAR  10:00 Tű-
sarok  10:30 Stahl konyhája 
11:05 Az Év Pasija  11:35 Több
mint TestŐr  12:10 A Miller család
 12:40 Psych – Dilis detektívek 
13:40 Gyilkos sorok  14:45 Gyilkos
sorok  15:50 Norbit  18:00 Tények
19:00 A zöld urai  21:05 Koszorús-
lányok  23:45 Tökéletes célpont 
01:50 Sportos 02:00 A szépség és a
szörnyeteg  02:45 A szépség és a
szörnyeteg  03:30 Négy férfi, egy
eset  03:50 Négy férfi, egy eset 

05:35 Televíziós vásárlás 06:05 Ame-
rikai mesterszakács  06:55 Ameri-
kai mesterszakács  07:45 Szívek
szállodája  08:40 Szívek szállodája
 09:40 Top Forma  10:10 Trendkö-
zelben 10:40 Will és Grace  11:15
CSI: A helyszínelők  12:10 CSI: A
helyszínelők  13:00 NCIS: Los An-
geles  14:05 E.T. – A földönkívüli:
Felújított változat  16:25 Harry Pot-
ter és az azkabani fogoly 19:15 T4xi
 21:00 Elrabolva  22:55 Született
pusztító  00:55 Trendközelben
01:30 Top Forma  02:00 Christine
kalandjai  02:25 Christine kalandjai
 02:50 Christine kalandjai  03:15
Doktor House 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Credo
(ism.) 08:30 Kamarai Magazin (ism.)
08:45 Konkrét (ism.) 09:00 Hello
Győr! (ism.) 09:30 Erzsébet út (ism.)
10:15 Gázfröccs (ism.) 10:45 Képúj-
ság 18:00 Győri7 (ism.) 18:45 Konk-
rét (ism.) 19:00 Hello Győr! (ism.)
19:30 Kamarai Magazin (ism.) 19:45
Konkrét (ism.) 20:00 Hello Győr!
(ism.) 20:30 Creative chef (ism.)
21:00 Erzsébet út (ism.) 21:45 Épí-
tech (ism.) 22:00 Győri7 (ism.) 22:45
Konkrét (ism.) 23:00 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 4., HÉTFŐ
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:15 Psych – Dilis detektívek 
05:00 Sportos 05:10 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:10 Hal
a tortán – A küldetés  21:30 Abra-
ham Lincoln, a vámpírvadász 
23:40 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  23:50 Ügyféllista  00:55
Tények Este 01:40 Aktív  02:00
Sportos 02:10 Ezo.TV 03:10 Elit egy-
ség  03:55 Az uralkodónő 

05:55 TV-SHOP 06:30 Will és Grace 
06:55 Will és Grace 07:20 Jóbarátok
07:45 Jóbarátok – Estelle meghalt
08:15 A nagy svindli 09:05 Szívek szál-
lodája 10:00 Kettős ügynök  10:55
Amerikai mesterszakács 11:50 Cros-
sing Lines – Határtalanul  12:55 A
nagy svindli 13:55 CSI: A helyszínelők 
14:50 CSI: A helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:45 NCIS: Los
Angeles  17:40 Amerikai mestersza-
kács 18:40 Jim szerint a világ 19:05
Jim szerint a világ  19:35 Két pasi –
meg egy kicsi  20:10 Két pasi – meg
egy kicsi 20:35 Két pasi – meg egy ki-
csi  21:00 CSI: A helyszínelők 22:55
CSI: A helyszínelők 23:00 CSI: A helyszí-
nelők 00:00 Két pasi – meg egy kicsi 
00:40 Crossing Lines – Határtalanul 
01:30 Kettős ügynök  02:20 Szívek
szállodája 03:05 Doktor House 

07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00 Nyug-
díjas Egyetem (ism.) 09:00 Kamarai
Magazin (ism.) 09:15 Konkrét (ism.)
09:30 Erzsébet út (ism.) 10:15 Képúj-
ság 18:55 Verselj velem 19:00 Hír-
adó 19:20 Sporthírek 19:30 Kulisz-
szák mögött 19:55 Verselj velem
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Kulisszák mö-
gött (ism.) 20:55 Verselj velem (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 21:55 Verselj ve-
lem (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Gázfröccs
(ism.) 22:55 Verselj velem (ism.) 23:00
Híradó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 5., KEDD
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Paloma  13:50 Wal-
ker, a texasi kopó  14:50 Walker, a
texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:10
Hal a tortán – A küldetés  21:30
Sherlock és Watson  22:35 Sher-
lock és Watson  23:40 Red Carpet
– Sztárok testközelben  23:50
Franklin és Bash  00:55 Tények Es-
te 01:40 Aktív  02:00 Sportos
02:10 Ezo.TV 03:10 Látogatás 

05:55 TV-SHOP 06:30 Will és Grace
 06:55 Will és Grace  07:20 Jóba-
rátok  07:45 Jóbarátok  08:15 A
nagy svindli 09:05 Szívek szállodája
10:00 Kettős ügynök 10:55 Amerikai
mesterszakács 11:50 Crossing Lines
– Határtalanul  12:55 A nagy svindli
13:55 CSI: A helyszínelők 14:50 CSI:
A helyszínelők  15:45 NCIS: Los An-
geles  16:45 NCIS: Los Angeles 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi 20:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Flash – A Villám  22:00 Flash –
A Villám  23:00 CSI: A helyszínelők
23:55 CSI: A helyszínelők 00:55 Két pa-
si – meg egy kicsi 01:25 Crossing Li-
nes – Határtalanul  02:25 Kettős
ügynök 03:10 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Kulisszák mögött (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Kulisszák mögött (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 18:55 Verselj velem 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Hello
Győr! 19:55 Verselj velem (ism.)
20:00 Híradó (ism.) 20:20 Sporthírek
(ism.) 20:30 Hello Győr! (ism.) 20:55
Verselj velem (ism.) 21:00 Híradó
(ism.) 21:20 Sporthírek (ism.) 21:30
Creative chef (ism.) 21:55 Verselj ve-
lem (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Vény nélkül 
(ism.) 22:55 Verselj velem - versbará-
tok percei (ism.) 23:00 Híradó (ism.)
23:20 Sporthírek (ism.) 23:30 Konk-
rét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  (ma-
gyar vígj. sor., 1. rész, 2000) 05:00 Ba-
rátok közt  05:30 Top Shop 05:55
Jó reggelt, skacok!  07:35 RTL Klub
Híradó 08:10 Fókusz  08:40 Magya-
rul Balóval 09:15 Asztro Show 10:15
Top Shop 11:55 Fókusz Plusz  Ma-
gazin 12:55 Story Extra  13:30 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Farm 
15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  22:00 A menta-
lista  22:55 RTL Klub Híradó 23:25
XXI. század – a legendák velünk élnek
 00:00 Magyarul Balóval 00:40 A
Grace klinika  01:40 Túsztárgyalók
 02:35 Mi muzsikus lelkek 03:00
Piszkos csapat  (am. krimisor., II./4.
rész, 2011) – Bakancslista 

04:45 Állati melósok 05:15 Állati me-
lósok 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Hazajáró 06:25
Magyar történelmi arcképcsarnok
06:55 Kenó  07:00 Híradó 07:25
Család-barát 08:55 Koala a konyhá-
ban  10:30 A világörökség kincsei
10:55 Noé barátai 11:25 Térkép 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:45
Kult+  12:55 Ízőrzők: Egervár 13:30
Hazajáró 14:00 Magyar Krónika 
14:30 Peru – Chile – Húsvét-szigetek
– Juan Fernandez-szigetek 15:00 Sze-
relmes földrajz 15:35 Az oroszlán ug-
rani készül  17:00 Gasztroangyal 
18:00 Híradó 18:35 SzerencseSzom-
bat  19:30 Doktor Szöszi  21:10
Egy asszony illata  23:45 Kenó 
23:50 MüpArt – The Great Hungarian
Songbook 01:25 Éjféli cowboy 
03:15 Akadálytalanul 03:50 Hazajáró 

04:45 Állati melósok 05:15 Állati me-
lósok 05:45 Himnusz 05:50 Hajnali
gondolatok 05:55 Rome Reports –
Vatikáni híradó 06:15 "Így szól az Úr!"
06:25 Református riportok 06:55 Ke-
nó 07:00 Híradó 07:25 Család-barát
09:00 Isten kezében 09:25 Kereszt-Té-
nyek 09:35 Katolikus krónika 10:05 Új
nemzedék 10:30 Metodista magazin
11:05 Református ifjúsági műsor
11:10 Baptista ifjúsági műsor 11:20
Unitárius ifjúsági műsor 11:30 Mai hit-
vallások 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:45 Kult+ 12:55 Rúzs és se-
lyem 13:30 Szerelemből nősültem 
14:45 Halálvágta  17:00 Hogy volt!?
18:00 Híradó 18:35 Doc Martin 
19:30 Magyarország, szeretlek! 21:00
A cég  23:35 Kenó  23:40 Szép re-
mények  01:45 Halálvágta  03:55
Magyar történelmi arcképcsarnok 

05:10 Ízőrzők: Tiszakécske 05:45 Him-
nusz 05:50 Hajnali gondolatok 06:05
Brown atya  06:55 Kenó  07:00 Hír-
adó 07:25 Roma Magazin 07:55 Domo-
vina 08:25 A múlt fogságában  09:20
Alpesi őrjárat  10:25 Család-barát
11:40 A világörökség kincsei 12:00 Déli
harangszó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-
jelentés 12:45 Kult+ 12:55 Jamie csa-
ládi karácsonya 13:25 David Attenbo -
rough és a növények birodalma 14:30
Szívek doktora  15:15 Brown atya 
16:05 Tappancs, a mesterdetektív 
17:00 Ridikül 18:00 Híradó 18:30 Idő-
járás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat 
19:40 Maradj talpon!  20:40 Kékfény
21:40 Bosszú 22:25 Kenó 22:30
Magyar Krónika  23:00 A nagyszerel-
mű város – Bordélyvilág a századfordu-
lós Budapesten 00:00 Egy gazember
halála 02:00 Nevelésügyi sorozat 

05:10 Ízőrzők: Karcag 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Brown
atya  06:55 Kenó  07:00 Híradó
07:15 Időjárás-jelentés 07:25 Srpski Ek-
ran 07:55 Unser Bildschirm 08:25 A
múlt fogságában 09:20 Alpesi őrjárat
10:25Család-barát 11:40A világörök-
ség kincsei 12:00 Déli harangszó 12:02
Híradó 12:35 Időjárás-jelentés 12:45
Kult+ 12:55Jamie családi karácsonya
13:25 Univerzum 14:25 Szívek doktora
 15:15 Halálbiztos diagnózis  16:05
Tappancs, a mesterdetektív 17:00 Ri-
dikül  18:00 Híradó 18:30 Időjárás-je-
lentés 18:35 Alpesi őrjárat 19:35 Ma-
radj talpon! 20:35 Önök kérték! 21:35
Laura rejtélyei 22:25 Kenó 22:30 A
Nagyok 23:00 MüpArt Classic – Befe-
jezetlen szimfóniák, Thomas Hampson
és a Concerto Budapest 00:55 Séfek
csatája 01:50 Kóser játszma 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Portré
 12:25 Story Extra  13:00 Éjjel-
nappal Budapest  14:05 Farm 
15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest  21:20
Barátok közt  22:00 Dr. Csont 
22:55 RTL Klub Híradó Késő 23:25
Magyarul Balóval 00:05 Nyomtalanul
 01:05 Nyomtalanul  02:05 Csont
nélkül  02:50 Piszkos csapat 
03:30 Gálvölgyi-show 
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AJÁNLÓ TÉVÉMŰSORKorhatárjelölések:   6 év  12 év    16 év    18 év

A győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
pályázatot hirdet 

ÓVODAPEDAGÓGUSI ÁLLÁSRA. 
A pályázathoz szakmai önéletrajzot,
oklevélmásolatot és lehetőség szerint
lelkipásztori ajánlást kérünk.

A pályázat beérkezésének határideje 2016. április 4.

Cím: 9022 Győr, Újkapu u. 2–4.
Telefonszám: 96/510-380.

ÁPRILIS 6., SZERDA
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:50 Aktív  05:10 Hungerő 
06:10 Red Carpet – Sztárok testkö-
zelben  06:20 Mokka  09:25 Stahl
konyhája  09:30 Babapercek 
09:40 Teleshop 10:45 Astro-Világ
12:00 Tények Délben 12:25 Aktív 
12:50 Paloma  13:50 Walker, a te-
xasi kopó  14:50 Walker, a texasi ko-
pó  15:50 Szeretned kell!  16:55
Megtört szívek  18:00 Tények
19:25 Jóban Rosszban  20:10 Hal
a tortán – A küldetés  21:30 Kémes
hármas  23:35 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  23:45 Lángoló
Chicago  00:50 Tények Este 01:35
Aktív  02:05 Sportos 02:15 Ezo.TV
03:15 Karantén 

05:10 Doktor House  05:55 TV-
SHOP 06:30 Will és Grace  06:55
Will és Grace  07:20 Jóbarátok 
07:45 Jóbarátok  08:15 A nagy
svindli 09:05 Szívek szállodája 10:00
Kettős ügynök  10:55 Amerikai mes-
terszakács  11:50 Crossing Lines –
Határtalanul  12:55 A nagy svindli
13:55 CSI: A helyszínelők 14:50 CSI:
A helyszínelők  15:45 NCIS: Los An-
geles  16:45 NCIS: Los Angeles 
17:40 Amerikai mesterszakács 
18:40 Jim szerint a világ  19:05 Jim
szerint a világ  19:35 Két pasi – meg
egy kicsi 20:10 Két pasi – meg egy ki-
csi  20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Dom Hemingway  23:00 Az
utolsó mágnás 01:30 Két pasi – meg
egy kicsi 02:00 Crossing Lines – Ha-
tártalanul  02:50 Kettős ügynök 
03:40 Szívek szállodája 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Hello Győr! (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Hello Győr! (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:55
Verselj velem 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Csak az ETO 19:45
Kamarai Magazin (ism.) 19:55 Verselj
velem 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Csak az ETO
(ism.) 20:45 Kamarai Magazin (ism.)
20:55 Verselj velem (ism.) 21:00 Hír-
adó (ism.) 21:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Konkrét 21:55 Verselj velem
(ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sport-
hírek (ism.) 22:30 Hello Győr! (ism.)
22:55 Verselj velem (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 8., PÉNTEK
DUNA TV RTL KLUB TV2 VIASAT 3

04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Paloma  13:50 Wal-
ker, a texasi kopó  14:50 Walker, a
texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:10
Hal a tortán – A küldetés  21:30
Jack Reacher  00:25 Red Carpet –
Sztárok testközelben  00:35 Grimm
 01:40 Tények Este 02:25 Sportos
02:35 Ezo.TV 03:35 Aktív  03:55
Super Car 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Vény nélkül  (ism.)
08:00 Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek
(ism.) 08:30 Vény nélkül  (ism.)
09:00 Híradó (ism.) 09:20 Sporthírek
(ism.) 09:30 Konkrét (ism.) 09:45
Kép újság 18:55 Verselj velem 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Gáz-
fröccs (ism.) 19:55 Verselj velem
(ism.) 20:00 Híradó (ism.) 20:20
Sporthírek (ism.) 20:30 Gázfröccs
(ism.) 20:55 Verselj velem (ism.)
21:00 Híradó (ism.) 21:20 Sporthírek
(ism.) 21:30 Konkrét 21:55 Verselj ve-
lem (ism.) 22:00 Híradó (ism.) 22:20
Sporthírek (ism.) 22:30 Zooo+ (ism.)
22:55 Verselj velem (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV

ÁPRILIS 7., CSÜTÖRTÖK
DUNA TV
05:15 Ízőrzők: Porrogszentkirály 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Halálbiztos diagnózis 06:55 Ke-
nó 07:00 Híradó 07:10 Időjárás-jelen-
tés 07:25 Slovenski Utrinki 07:55 Alpok-
Duna-Adria 08:25 A múlt fogságában 
09:20 Alpesi őrjárat 10:25 Család-ba-
rát 11:40 A világörökség kincsei 12:00
Déli harangszó 12:02 Híradó 12:35 Idő-
járás-jelentés 12:45Kult+ 12:55Jamie
családi karácsonya 13:25Az Ushuaia ex-
pedíció 14:15 Szívek doktora  15:00
Halálbiztos diagnózis 15:55Tappancs,
a mesterdetektív 16:45Szerencse Hír-
adó  17:00 Ridikül  18:00 Híradó
18:30 Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őr-
járat  19:40 Maradj talpon!  20:40
Fábry  22:00 Várandósok – Az a bizo-
nyos kilenc hónap  23:50 Kenó 
23:55 Mephisto  02:15 Várandósok –
Az a bizonyos kilenc hónap 

RTL KLUB TV2 VIASAT 3
04:40 Aktív  05:00 Sportos 05:10
Hungerő  06:10 Red Carpet – Sztá-
rok testközelben  06:20 Mokka 
09:25 Stahl konyhája  09:30 Baba-
percek  09:40 Teleshop 10:45 Ast-
ro-Világ 12:00 Tények Délben 12:25
Aktív  12:50 Paloma  13:50 Wal-
ker, a texasi kopó  14:50 Walker, a
texasi kopó  15:50 Szeretned kell!
 16:55 Megtört szívek  18:00 Té-
nyek 19:25 Jóban Rosszban  20:10
Hal a tortán – A küldetés  21:30
NCIS – Tengerészeti helyszínelők 
22:35 NCIS: Los Angeles  23:40
Red Carpet – Sztárok testközelben 
23:50 Felejthetetlen  00:55 Tények
Este 01:40 Aktív  02:00 Sportos
02:10 Ezo.TV 03:10 Az uralkodónő 
03:55 Paloma 

07:00 Híradó (ism.) 07:20 Sporthírek
(ism.) 07:30 Csak az ETO (ism.)
07:45 Kamarai Magazin (ism.) 08:00
Híradó (ism.) 08:20 Sporthírek (ism.)
08:30 Csak az ETO (ism.) 08:45 Ka-
marai Magazin (ism.) 09:00 Híradó
(ism.) 09:20 Sporthírek (ism.) 09:30
Konkrét (ism.) 09:45 Képújság 18:55
Verselj velem 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Vény nélkül 
19:55 Verselj velem (ism.) 20:00 Hír-
adó (ism.) 20:20 Sporthírek (ism.)
21:30 Vény nélkül  (ism.) 20:55 Ver-
selj velem (ism.) 21:00 Híradó (ism.)
21:20 Sporthírek (ism.) 21:30 Épí-
tech (ism.) 21:55 Verselj velem (ism.)
22:00 Híradó (ism.) 22:20 Sporthírek
(ism.) 22:30 Kulisszák mögött (ism.)
22:55 Verselj velem (ism.) 23:00 Hír-
adó (ism.) 23:20 Sporthírek (ism.)
23:30 Konkrét (ism.) 23:45 Képújság 

GYŐR+ TV
04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Street
Kitchen  12:25 Story Extra  13:00
Nevelésből elégséges  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Farm 
15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  22:00 Castle 
22:50 RTL Klub Híradó Késő 23:25
Magyarul Balóval 00:00 Brandmánia
 00:35 Homeland – A belső ellen-
ség  01:50 A főnök  02:35 A főnök
 03:25 Gálvölgyi-show 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Egész-
ségKalauz  12:25 Story Extra 
13:00 Nevelésből elégséges  13:25
Éjjel-nappal Budapest  14:40 Farm
 15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  22:00 Showder
Klub  23:00 RTL Klub Híradó 23:30
Magyarul Balóval 00:10 Gyilkos el-
mék  01:15 Street Kitchen  01:50
Odaát  02:35 Odaát  03:20 Gál-
völgyi-show 

05:15 Ízőrzők: Velem 05:45 Himnusz
05:50 Hajnali gondolatok 06:05 Halál-
biztos diagnózis 06:55 Kenó 07:00
Híradó 07:15 Időjárás-jelentés 07:25
Hrvatska kronika 07:55 Ecranul nostru
08:30 A múlt fogságában 09:20 Alpe-
si őrjárat 10:25 Család-barát 11:40 A
világörökség kincsei 12:00 Déli harang-
szó 12:02 Híradó 12:35 Időjárás-jelen-
tés 12:45 Kult+  12:55 Jamie családi
karácsonya 13:25 Univerzum 14:30 Szí-
vek doktora 15:15 Halálbiztos diagnó-
zis 16:10 Tappancs, a mesterdetektív
 17:00 Ridikül  18:00 Híradó 18:30
Időjárás-jelentés 18:35 Alpesi őrjárat 
19:40 Maradj talpon!  20:35 Skandi-
náv lottó sorsolás  20:45 Hawaii Five-
0  21:35 Szabadság tér '56  22:25
Kenó  22:30 A rejtélyes XX. század 
23:05 Mindent anyámról  00:45 Sze-
münk fénye 02:25Pannon expressz 

04:00 Fókusz  04:30 Pasik  05:00
Barátok közt  05:30 Top Shop
05:55 Jó reggelt, skacok!  07:35
RTL Klub Híradó 08:10 Fókusz 
08:40 Magyarul Balóval 09:15 Asztro
Show 10:15 Top Shop 11:55 Autóg-
ram  12:25 Story Extra  13:00 Ne-
velésből elégséges  13:25 Éjjel-
nappal Budapest  14:40 Farm 
15:45 Isten áldjon, Esperanza! 
16:55 Story Extra  17:25 Fókusz 
18:00 RTL Klub Híradó 18:55 Farm 
20:00 Éjjel-nappal Budapest 
21:20 Barátok közt  22:00 Szulej-
mán  23:00 RTL Klub Híradó 23:30
Házon kívül  00:05 Magyarul Baló-
val 00:45 A rejtély  01:45 Döglött
akták  02:45 Döglött akták  03:25
Gálvölgyi-show 

05:15 Ízőrzők: Érsekcsanád 05:45
Himnusz 05:50 Hajnali gondolatok
06:05 Halálbiztos diagnózis  06:55
Kenó  07:00 Híradó 07:15 Időjárás-
jelentés 07:25 Életkerék 07:55 Öt
kontinens 08:25 A múlt fogságában
 09:20 Alpesi őrjárat  10:25 Csa-
lád-barát 11:45 Tavasz ünnep 2016
12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó
12:45 Kult+  12:55 Jamie családi
karácsonya 13:25 Univerzum 14:25
Szívek doktora  15:15 Halálbiztos
diagnózis  16:05 Tappancs, a mes-
terdetektív  17:00 Ridikül  18:00
Híradó 18:30 Időjárás-jelentés 18:35
Alpesi őrjárat  19:35 Maradj talpon!
 20:35 Nora Roberts: Kék füst 
22:15 Kenó  22:20 Végzetes hazug-
ságok  00:05 Tavasz ünnep 2016
00:20 Lope de Vega  02:10 Nora
Roberts: Kék füst  03:45 Hagyaték 

05:55 TV-SHOP 06:30 Will és Grace
 06:55 Will és Grace  07:20 Jóba-
rátok  07:45 Jóbarátok  08:15 A
nagy svindli 09:05 Szívek szállodája
10:00 Kettős ügynök  10:55 Ameri-
kai mesterszakács  11:50 Crossing
Lines – Határtalanul  12:55 A nagy
svindli 13:55 CSI: A helyszínelők 
14:50 CSI: A helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:45 NCIS:
Los Angeles  17:40 Amerikai mes-
terszakács  18:40 Jim szerint a vi-
lág  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 A közellenség 23:50 Dom He-
mingway  01:45 Két pasi – meg egy
kicsi  02:10 Crossing Lines – Határ-
talanul  03:05 Szívek szállodája
03:50 Doktor House 

05:55 TV-SHOP 06:30 Will és Grace
 06:55 Will és Grace  07:20 Jóba-
rátok  07:45 Jóbarátok  08:15 A
nagy svindli 09:05 Szívek szállodája
10:00 Kettős ügynök  10:55 Ameri-
kai mesterszakács  11:50 Crossing
Lines – Határtalanul  12:55 A nagy
svindli 13:55 CSI: A helyszínelők 
14:50 CSI: A helyszínelők  15:45
NCIS: Los Angeles  16:45 NCIS:
Los Angeles  17:40 Amerikai mes-
terszakács  18:40 Jim szerint a vi-
lág  19:05 Jim szerint a világ 
19:35 Két pasi – meg egy kicsi 
20:10 Két pasi – meg egy kicsi 
20:35 Két pasi – meg egy kicsi 
21:00 Ki nevel a végén?  23:15 Az
utolsó mágnás  01:45 Két pasi –
meg egy kicsi  02:10 Crossing Li-
nes – Határtalanul  03:00 Szívek
szállodája 03:50 Doktor House 
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ÁPRILISI ŐRÜLET! Vásárlásához MOST WELL-
NESS hétvégét vagy VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT
adunk AJÁNDÉKBA! Révfalu csendes utcájában, az

AUDI-iskolától pár percre épül ez a 3 lakásos társas-
ház, melyben eladó egy 108,5 nm-es, amerikai kony-
hás nappali + 3 szobás I. em-i lakás 13,71 nm erkély-
lyel, D-i tájolással. Akár 2 külön lakásként is kialakít-
ható! Igényes és megbízható kivitelezés! 30-as Poro -
therm téglából épül, 15 cm-es hőszigeteléssel, 3 réte-
ges üvegezésű, műanyag INTERNORM nyílászárók-
kal. A fűtés egyedileg szabályozható kondenzációs
gázkazánnal történik, padlófűtéses és radiátoros hő-
leadókkal.
Ár: 38,9 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718.
venczel.tanita@edesotthongyor.hu

ÁPRILISI ŐRÜLET! Vásárlásához MOST WELL-
NESS hétvégét vagy VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT
adunk AJÁNDÉKBA! Győr-Szigetben, az egyetemhez

közel, kiváló infrastruktúrával rendelkező, 4 lakásos
társasházban, a földszinten eladó ez a 61,4 nm-es,
nappali + 3 szobás lakás. 30-as Porotherm téglából
épül, 10 cm-es hőszigeteléssel, 3 réteges üvegezésű,
műanyag nyílászárókkal, turbógázkazános egyedi fű-
téssel. Az ár emelt szintű fűtéskész állapotra vonat-
kozik és tartalmazza az udvari gépkocsibeállót is. 
Ár: 20,9 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718. 
venczel.tanita@edesotthongyor.hu

Győr-Pinnyéden, bomba áron eladó ez a 74,40 nm-es
iroda, ami akár 2 kis lakás kialakítására is alkalmas.

A garzonok kiváló kialakításúak. A nappali mellett
mindegyikben kialakítható egy hálószoba is. MOST
BOMBA ÁRON vásárolhatja meg az ingatlant, mely-
nek ára nettó 15.500.000 Ft! Amennyiben cégének vá-
sárolja meg, csak a nettó összeget kell fizetni (ütemez-
ve), mivel fordított ÁFÁ-s.
Kiváló befektetés! Hívjon most!
Ár: 15,5 M Ft. Érd.: +36-70/866-7424. 
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

MOST WELLNESS HÉTVÉGE JÁR AJÁNDÉKBA!
Győr belvárosában, új építésű, exkluzív kivitelezésű
lakások eladóak. A 13 lakásból és 2 üzlethelyiségből
álló társasházban 45 és 85 nm-es lakások közül vá-
laszthat. A liftes házban szintenként 4 lakás került ki-
alakításra, minden lakásban amerikai konyhás nap-
palival. Fűtése távfűtéssel történik, lakásonként egye-
di mérőórákkal ellátva. Az ingatlanokat a legkorsze-
rűbb fűtési technológiával látták el, falfűtéssel és pad-
lófűtéssel kombinálva, a fürdőszobában törülközőszá-
rítós radiátorral. Ez a 66 nm-es lakás mindhárom
szinten megtalálható. Elosztása rendkívül praktikus.

Az amerikai konyhás nappali mellett kialakításra ke-
rült két min. 12 nm-es hálószoba, külön fürdőszoba,
WC. A nappaliból közelíthető meg a 6 nm-es erkély.

Ár: 27,3 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794
budai.monika@edesotthongyor.hu

Gyönyörű otthon, gyönyörű környezetben! Győr ro-
hamosan fejlődő részén, a Pacsirta lakóparkban, a
Belvárostól mindössze néhány percre, csodálatos kert-
városi környezetben épül ez a minden igényt kielégítő,
kétszintes társasház. Minőségi munka, kiváló kivitele-

zés! Az impozánsan kialakított épületben 40 és 60 nm
közötti lakások közül választhat. Kisebb lakást keres,
egy- vagy kétszobásat? Akkor ez a megfelelő választás!
Ez az 58 nm-es lakás az első emeleten található. Elosz-
tása kiváló, az amerikai konyhás nappali mellett kiala-
kításra került 2 hálószoba, valamint fürdőszoba és WC.
A nappaliból a 4,41 nm-es teraszra léphetünk. 
Ár: 15,99 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Éljen a Szitásdombon, családbarát környezetben! Ez a
47 nm-es lakás a földszinten található, saját kertkapcso-
lattal. Elosztása kiváló. Az amerikai konyhás nappali
mellett kialakításra kerül 1 hálószoba, fürdőszoba és
WC. A lakás fekvésének köszönhetően, rendkívül vilá-
gos. A ház 30-as Porotherm téglából épül, 10 cm szige-

teléssel, 2 rétegű műanyag nyílászárókkal. A lakások fű-
tését turbó gázkazán biztosítja. Energetikai besorolása
A, a rezsiköltség minimális lesz. Az árak emelt szintű
fűtéskész állapotban kerültek meghatározásra, de van
lehetőség kulcsrakész befejezésre is. A zárt udvaron gép-
kocsibeálló, valamint garázs és tároló vásárlására is van
lehetőség. Bővebb információért hívjon bizalommal.
Ár: 14 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794 
budai.monika@edesotthongyor.hu

UTOLSÓ LEHETŐSÉG, NE MARADJON LE RÓLA!
Pinnyéd új építésű részén eladó ez a 66 nm-es lakás.
Elosztása kiváló, amerikai konyhás nappali mellett
kialakításra került két szoba (de lehetőség van még
egy szoba kialakítására is), fürdőszoba, valamint WC.
A nappaliból nyílik a 9,15 nm-es terasz. 78 nm-es
kertkapcsolat tartozik a lakáshoz. A társasház 30-as
Porotherm téglából épül, 10 cm szigeteléssel, 2 rétegű

m ű -

anyag nyílászárókkal. Az ár emelt szintű fűtéskész ár,
de van lehetőség kulcsrakész kivitelezésre is! Gépko-
csibeálló 300.000 Ft.
Ár: 18,2 M Ft. Érd.: +36-70/866-7424.  
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

ÁPRILISI ŐRÜLET! Vásárlásához MOST WELL-
NESS hétvégét vagy VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT
adunk AJÁNDÉKBA! Értékálló, befektetésnek is ki-
váló, új építésű lakások eladók Győr frekventált ré-
szén, zöld terület szomszédságában, kiváló infrastruk-
túrával rendelkező, 4 emeletes, liftes társasházban, az
I. emeleten eladó ez a 64,48 nm-es, nappali + 2 szo-
bás lakás, 7,3 nm-es erkéllyel, DNY–ÉNY-i tájolással.

A lakáshoz gépkocsibeálló (2.000.000 Ft) is tartozik
a mélygarázsban, melyet az ár nem tartalmaz! Továb-
bá privát tároló vásárolható 800.000 Ft-os áron. 30-as
Porotherm téglából épül, 10 cm-es hőszigeteléssel, 3
réteges üvegezésű, műanyag nyílászárókkal.
Ár: 22,3 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718.  
venczel.tanita@edesotthongyor.hu

www.edesotthongyor.hu
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Győr-Pinnyéden épül ez a hangulatos, jól megtervezett
sorház. A két épületből álló ingatlanban 4 lakás és 2 iroda
kerül kialakításra. A lakások belső kétszintesek. Az alsó
szinten található a nappali, konyha, étkező. A hálószobák
a felső szinten helyezkednek el. Az L4 lakás hasznos alap-
területe 83,09 nm, ehhez csatlakozik még a 11,61 nm-es

terasz, valamint a 199,34 nm-es saját kertrész. A nappalin
kívül 3 hálószoba került kialakításra. A lakás DNY-i fek-
vésű. Fűtés kondenzációs kazánnal, lakásonként történik.
Ár: 25,7 M Ft. Érd.: +36-70/866-7424.  
pozsgai.eva@edesotthongyor.hu

BOMBA ÁRON! MOST WELLNESS HÉTVÉGÉT VAGY
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT ADUNK AJÁNDÉKBA!
Győr-Kisbácsán, családias, kertvárosi részen 4 lakásos
sorházban, 100 nm-es lakások eladóak. Kitűnő elosztásá-
nak köszönhetően, 4 szoba+nappali is helyet kapott,
ezért kiváló választás lehet nagyobb családok részére. Él-
vezze a napsütést a déli fekvésű, 12 nm-es teraszon. Min-
den lakás saját kertkapcsolattal és gépkocsibeállóval ren-
delkezik. MOST MÉG BEVEZETŐ ÁRON 260 E Ft/nm
ÁRON JUTHAT ÁLMAI HÁZÁHOZ! HÍVJON BIZA-
LOMMAL! Ha CSOK-ot vagy kamattámogatott hitelt sze-
retne, ezt is intézzük Önnek! Várható átadás: 2016. nyár.
Ár: 25,8 M Ft. Érd.: 06-20/919-4518. 
furedi.jozsef@edesotthongyor.hu

Győr-Gyirmót egyik legszebb helyén, igényesen kialakí-
tott, panorámás társasházi lakás eladó.  3 szoba-nappalis,
összkomfortos, klímával, redőnyökkel és szúnyogháló-
val felszerelt. A lakás szépen felújított, nagy hálószobás,
fedett erkélyes. A konyha igényesen felszerelt nappali,
étkező. Közös használatú, nagy kertkapcsolatos, ahol sa-
ját tároló került megépítésre. Szintén az emeleten, egy 5
négyzetméteres saját tároló, a földszinten pedig egy kö-
zös tároló áll a lakók rendelkezésére. Saját padlással ren-
delkezik! Parkolás a társasház előtt kialakított kocsibe-
állóban. A buszmegálló nagyon közel van, jó közleke-
déssel. Hívjon, ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget! 
Ár: 20,9 M Ft. Érd.: +36-20/919-4518.  
furedi.jozsef@freemail.hu

MOST AKCIÓS ÁRON juthat álmai lakásához! Győr Bel-
városában, az Árkád közelében eladó ez a 113 nm-es, nagy
teraszos lakás. Az ingatlan 2015-ben épült, liftes társasház
4. emeletén található. A belső kétszintes lakás elosztása ki-
váló, a földszinten amerikai konyhás nappali mellett kiala-
kításra került 2 szoba, fürdőszoba, valamint WC. Az eme-
leten 3 hálószoba, valamint fürdőszoba kapott helyet. A la-
kás különlegessége a nappaliból megközelíthető 11,54 nm-
es terasz, amelyről gyönyörű kilátás nyílik a Belvárosra. Fű-
tése egyedi gázkazánnal történik, rezsiköltsége a téli hóna-
pokban sem magas. Fekvésének köszönhetően rendkívül
világos, hiszen minden napszakban éri napsütés.
Ár: 39,5 M Ft. Érd.: 06-30/640-8794. 
budai.monika@edesotthongyor.hu

Győr-Szigetben, 4 lakásos társasházban eladó ez a
63,6 nm-es, első emeleti lakás. Az ára tartalmazza a
zárt udvari gépkocsibeállót is. Elosztása 3 szoba, nap-
pali, ezért CSOK-ra is kiválóan alkalmas!
Hívjon bizalommal, ha minőségi ingatlant keres!
Ár: 20,3 M Ft. Érd.: +36-30/376-3718.  
venczel.tanita@edesotthongyor.hu

ÁPRILISI ŐRÜLET!
Minden vevőnknek ebben 
a hónapban 
wellness hétvégét vagy 

vásárlási utalványt 
adunk ajándékba!
Nem hiszi? Járjon utána! 

Édes Otthon Győr Ingatlan  
Kálvária utca 27/a
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TÁVHŐ   HIRDETÉS

A Magyar Távhőszolgáltatók Szak-
mai Szövetsége kezdeményezésé-
re 2014 óta minden évben meg-
rendezik a távhőszolgáltatás nap-
ját. A távhőszolgáltatók ezen a na-
pon gyerekek és családok részvé-
telével, közösségi programokon
keresztül ismertetik meg a környe-
zetbarát, biztonságos és kényel-
mes távhőszolgáltatást.

Az idei év központi programjá-
nak a Győr-Szol Zrt. ad otthont
Győrben. A szakmai konferencia
mellett több, a távhőszolgáltatás
napjához kapcsolódó nyilvános
rendezvény is várja az érdeklődő-
ket, akik aktívan bekapcsolód-
hatnak a programsorozatba.

Nyílt nap 
telephelybejárással
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgál-

tatási Igazgatósága nyílt napot
rendez április 15-én. Ennek kere-

tében az érdeklődők szakavatott
kollégák kíséretében bejárhatják
a győri távhőellátás „szívét”, a
Rozgonyi utcai fűtőerőművet. Kö-
zelről láthatják, hogy hol termelik
meg azt a hőt, ami távhőhálóza-
ton és a hőközpontokon keresz-
tül eljut a város 24 ezer lakásába.
Megnézhetik a kazánokat, a hő-
vezénylő központot, a gázmoto-
ros erőművet, sétálhatnak a 80

A távhôszolgáltatás napja Gyôrben
és 101 méteres kémények tövé-
ben. Megismerhetik, hogy miért
környezetbarát, miért biztonsá-
gos a távhőellátás, miért lehet
fontos eszköz a megújuló ener-
gia hasznosításában.

Az április 15-i nyílt napra 9 és
12 óra közötti időben iskolák,
osztályok jelentkezését várják. A
lakossági megtekintés 14 és 17
óra között zajlik, a kis létszámú
csoportok egész órakor indul-
nak, az utolsó csoport 17 órakor
kezdi meg a bejárást. A telepen
érdemes majd jól odafigyelni az
elhangzottakra, mert a rendezők
játékos totóval is készülnek, sőt
a legjobb eredményt elérő láto-
gatók ajándékcsomagot is kap-
nak.  Gyülekezés a Győr-Szol
Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgató-
ságának Rozgonyi utcai telephe-
lyén (9028, Győr, Rozgonyi u.
44.), a porta előtt, a kerékpártá-

rolónál lesz. A nyílt napra április
11-én 12 óráig a media@gyor-
szol.hu e-mail címen lehet je-
lentkezni. A regisztráció azért
fontos, mert a szervezők csak az
előzetesen e-mailben feliratko-
zóknak tudják garantálni, hogy a
kiválasztott időpontban mehes-
senek be a működő üzembe,
amelyet mindenki a saját felelős-
ségére látogathat.

Távhős akadályverseny
Kuka Bercivel
A távhőszolgáltatás napjának

másik helyszíne a Barátság Park
lesz. Itt „távhős” akadályverseny
várja az érdeklődőket az óvodás
korosztálytól egészen az idősekig:
akik az ügyességi feladatokat sike-
resen teljesítik, ajándékot vehet-
nek át Kuka Bercitől, a környezet-
tudatos gondolkodás kabalafigu-
rájától. Az akadályverseny kihívá-
sait április 15-én délelőtt 10 és 12
óra között, majd 14 óra és 17 óra
között lehet teljesíteni.   

Távhő Maraton
Ugyanezen a napon és helyszí-

nen indul 10 óra 30 perctől a Távhő
Maraton stafétafutás. Győrben a
távhőellátás fővezetékeinek nyom-
vonalhossza közel megegyezik a
maratoni futótávval, a jelentkező
résztvevők ezt a 42 kilométert is
meghaladó szakaszt összefogás-
sal, egymást váltva teljesíthetik a
Barátság Park futókörén. A vállal-
kozó kedvűek a futásra emlékezte-
tő pólót kapnak, és meglepetés-
vendégekkel, Győr ismert művé-
szeivel, sportolóival, közéleti sze-
mélyiségeivel is találkozhatnak a
Távhő Maratonon.

Flashmob a Széchenyi téren 
A távhőszolgáltatás napjára a Bel-

városban flashmob hívja fel a figyel-
met. Aki 11 óra 30 perc körül a Szé-
chenyi térre látogat, látványos pro-
dukció szemtanúja lehet, ennek rész-
letei majd a helyszínen derülnek ki.

A távhőszolgáltatás napjának
programjai nyilvánosak, azokon bár-
ki részt vehet, azokhoz bármikor
csatlakozhat. A szervező Győr-Szol
Zrt. óvodai csoportok, iskolai osztá-
lyok, egyéb közösségek és termé-
szetesen egyéni érdeklődők jelentke-
zését is várja a media@gyorszol.hu
elektronikus levélcímen. A progra-
mokról bővebben is olvashatnak a
www.gyorszol.hu internetes oldalon.

Arrabona évszázadai Természeti
környezet, gazdaság kérdéssorát
Antliné Hujter Szilvia szaktájékoz-
tató könyvtáros (Kisfaludy Károly
Könyvtár) készítette.

A helyes válaszok:
1. X, 2. 2, 3. 1, 4. 2, 
5. 1, 6. 2, 7. 1, 8. 1, 
9. 2, 10. 2, 11. 2, 
12. 1, 13. 2, 13+1. 2. 

Megoldókulcs

„Velünk isteni az utazás!”
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Jelentkezés:
+36 70/594 3095, +36 70/633 5719

96/830-102
www.hermestours.hu

AUSZTRIAI AUTÓBUSZOS
KALANDOZÁS

5.800 Ft / fő + belépők 2016. április 16.
indulás Győrből bécsi városnézés, 

a Seegrotte tavasbarlangban csónakázás
a laxenburgi kastély megtekintése

* * *

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS
HORVÁTORSZÁGBA, 

A PLITVICEI-TAVAKHOZ
11.800 Ft / fő + belépő 2016. május 7.

16 tó, csodálatos vízesések
* * *

Fiatalok az erőmű
vezérlőtermében
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kép és szöveg: pannon-víz

Idén kiemelten nagy figyelmet
kaptak a Víz világnapi megem-
lékezések. Globális témát szol-
gáltatott világszerte a föld ivó-
vízkészlete, megőrzése. Ebben
nagy a felelőssége a víziközmű-
szolgáltatóknak is, akik min-
dennapi ivóvizünket is adják. 

Régiónkban a Pannon-Víz Zrt. látja el
ezt a fontos közszolgáltatási feladatot.
Szakmai elismerésként két munkatár-
sukat is emlékéremmel tüntették ki a

Magyar Víziközmű Szövetség közpon-
ti ünnepségén. 

Oross Sándor főművezető egy kivite-
lező cég technikusaként került a cég jog-
elődjéhez, még 1987-ben, ahol víziköz-
mű rendszerek kivitelezésében szerzett
tapasztalatait kamatoztatta. Több olyan
közműrendszer van Győrben, melyek

Elismerés a Pannon-Víz Zrt. munkatársainak

Gyôrbe gurultak a vizes emlékérmek
építésében, üzemeltetésében is részt
vett. Szorgalma, hozzáértése és megbíz-
hatósága folytán hamar bekerült annak
a csapatnak a vezetésébe, akik a város
és környező településeinek vízellátó há-
lózatait működtetik. Jelenleg a győri
üzemmérnökség vízágazati hibaelhárí-
tását irányítja, negyvennyolc dolgozó
munkájáért és 160 ezer fogyasztót ki-
szolgáló vezetékrendszer működéséért
felelős. Munkájában nincs megállás,
még az ünnepekkor sem, a hibákat meg
kell javítani. Több tehetséges fiatal mun-
katárs mentoraként is tiszteletet szerzett
magának. Nyugalmat árasztó személyi-

sége és emberközpontú vezetői maga-
tartása, szakmai felkészültsége példa
kollégái számára. 

Tóth László a diszpécserszolgálat
csoportvezetője, akivel szinte minden
óvodás és iskolás találkozott már
Győrből és környékéről. Fogadja a víz-
torony-látogatásra érkezőket, terep -

asztalán szemléletesen bemutatja a
cég sokoldalúságát és aki minden kér-
désre tudja a választ, ami egy gyerek
fantáziájában megszületik.

Tizennégy évesen lett a szakma el-
kötelezettje. Először a győri Vízügyi
Szakközépiskolát végezte el, majd a
Pollack Mihály Műszaki Főiskolán vízel-
látási és csatornázási üzemmérnök
végzettséget szerzett 1986-ban. Ké-
sőbb, már munka mellett, 2000-ben a
Műszaki Egyetemen vízellátási és csa-
tornázási szakmérnökként diplomázott.

1990. október 1-jétől a Pannon-Víz
jogelődjének lett a dolgozója, első
munkahelye a regionális szennyvíz-
tisztító-telepen volt. Három év után a
központi üzemirányítás állományába
került, ahol ma már csoportvezető-
ként, a központi diszpécserszolgála-
tot irányítja. Munkájának köszönhető-
en, az elmúlt 15 évben a diszpécser-
szolgálat az írógéptől eljutott az infor-
matika világába, így ma már minden
szolgálati eseményt digitálisan rögzí-
tenek és nyomon követnek.

Lassan tíz éve, hogy ő látja el a saj-
tóval történő kapcsolattartást is. Sze-
mélyiségét és szaktudását 2010-ben
Média Mentor-díjjal jutalmazta az új-
ságíró szakma.

Oroszlánrésze volt a cég on-line ar-
culatának kialakításában, a honlap, a
facebook profil létrehozásában és kar-
bantartásában. Az on-line média mel-
lett hétről hétre kiszolgálja a helyi és
az országos médiákat is.

A Magyar Víziközmű Szövetség elnöke, Kurdi Viktor adja át 
Tóth Lászlónak és Oross Sándornak az emlékérmet.

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában be-
fejeződött a Szabadhegyi II-es és III-
as számú csapadékvíz-tározó tavon a
nád kaszálásának első üteme. A szak-
emberek a múlt héten egy speciális,
direkt erre a célra kifejlesztett géppel
végezték el a munkát, amely a vízen
úszva, a vízfelszín alatt 40-50 centi-
méterre vágta le a nádat.

A néhány hét múlva aktuális máso-
dik ütemben ugyanezzel a géppel újra
lekaszálják a kihajtó nád friss hajtása-
it, így a vízfelület tartósabban szaba-
don marad majd. A beavatkozásnak
köszönhetően, a környezet szebb, át-
láthatóbb és könnyebben tisztán tart-
ható lesz, ugyanakkor a tó eliszaposo-
dása is lassul.

Elkészült 
a nádkaszálás
elsô üteme

Az egyetemi hallgatók szakmai képzésének gyakorlati részéhez nyújtott segítsé-
get a Győr-Szol Zrt. a közelmúltban. A közszolgáltató városüzemeltetési és kivi-
telezési igazgatóságának munkatársa, Tóth Szilvia városüzemeltetési csoport-
vezető a Széchenyi István Egyetem építész, építő és környezetmérnök hallgató-
inak tartott gyakorlatias előadást kommunális feladatok témakörben. A szakem-
ber többek között a köztisztaság fenntartása, a fapótlás, a szúnyoggyérítés és a
virágosítás során összegyűjtött  tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal.

Értékes elôadás az egyetemen Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

03. 25.—03. 31.
DELIKÁT

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2015. április 1—7.

Tchibo Family kávé
250 g., 1796 Ft/kg

Csont nélküli tarja

Helyben készített
juhbélbe töltött

grillkolbász

Alföldi tej 
UHT tej 
1,5% 1l.

Marhalábszár

449 Ft/db

1599 Ft/kg

Steffl dobozos 
sör 0,5 l.

298 Ft/l.

149 Ft/db

125 Ft/db

999 Ft/kg

1200 Ft/kg

899 Ft/kg

Csont nélküli karaj

Tóth Szilvia tapasztalatairól
beszélt a hallgatóknak
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A Híd a jövőbe értelmi sérülteket segítő alapítvány közhasznú
szervezetként tartja fenn a Márton Lakóotthont Nyúlon.
Az intézmény fenntartása évről-évre óriási feladat az alapít-
vány számára. Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával járul-
jon hozzá Ön is a Márton Lakóotthon fenntartásához!

Adója 1%-ával támogassa
a nyúli MÁRTON LAKÓOTTHON
autista és fogyatékkal élő fiataljait!

„HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány 
Bankszámlaszám: 10918001-00000018-64380000

9082 Nyúl, Táncsics u. 174. • 96/540-133
Adószám: 18697373-1-08
www.martonlakootthon.hu

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

A belépő ára vacsorával:

2500 Ft/fô helyett 1500 Ft/fő

Zenés szombat est
2016. április 9-én szombaton 18–22 óráig

A jó hangulatot a győri Lloyd egylet garantálja

Énekel: BOGDÁN ESZTER
Vacsora: 18 órától. Zene: 19–22 óráig

Belépő ára vacsorával együtt: 
2500 Ft/fő helyett 1500 Ft/fő

Sok Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket!

ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

ÁLLÁS 

Angol 
nyelvtanárokat

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Német  
nyelvtanárokat 

keresünk! 
Információ: 

www.hatos.hu/karrier

Győri Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum

Győr, Nádor tér 4.
Kiemelt bérezéssel 

munkatársakat keres 
alábbi közalkalmazotti

 munkakörbe:
számviteli csoportvezető,

könyvelő, számviteli ügyintéző.
Munkabér: KJT alapján,

 +bérkiegészítés. 
Érdeklődni: munkanapokon 

06-20/425-1310 telefonszámon.

Szereted a frissen sült
kifli illatát? Jelentkezz hozzánk
betanított munkásnak!  Pékségben tör-
ténő termelési munka kisegítésére ke-
resünk munkaerőt hosszú távra! Jelent-
kezni az info@uni-worker.hu e-mail
címre küldött önéletrajzzal vagy a +36-
96/283-281-es telefonszámon lehet!

Gyártósori operátoro-
kat keresünk győri munka-
végzésre, három műszakos munka-
rendbe. gyor@minosegellenor.hu.
Tel.: 06-30/697-2156.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőművesmunkák vég-
zése kedvezménnyel,
garanciával. Tel.: 06-
30/355-6991.

Villanyszerelő munkák,
átalakítás, felújítás, szerelvények, ta-
nácsok. 06-20/402-6657

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo-
gozást, lapostető-szigetelést, falak
javítását, festését, garanciával, en-
gedménnyel vállalom. Tel.: 06-
30/376-2712.

Vállalom idős emberek gondo-
zását, felügyeletét, vásárlást, takarí-
tást. 06-70/394-9825.

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom  pincéjét,
udvarát. Felesleges  holmit elszál-
lítok. Akár egész  lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/500-1291,
06-70/882-6590.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek,
kerítések, korlátok készítése, felújítá-
sa. Tel.: 06-30/313-2351 www.iro-
nart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

Hagyatékvétel, szállí-
tás, lomtalanítás! Lakások,
családi házak, garázsok hagyatéká-
nak megvásárlása, lomtalanítása,
igény szerint rakodókkal. Hétvégén
is! 06-20/944-6667

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, tisztasági festések,
homlokzatfestés és gipszkarton
rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Sírkőfelújítás, csiszolás,
lefedés, betűvésés. Mindez ga-
ranciával. Nyugdíjasoknak ked-
vezmény.  06-30/906-1025

Fakivágás, gyökérkivé-
tel, sövényvágás, metszés, ásás,
fűnyírás, kaszálás, bozótirtás! 06-
96/826-322, 06-30/403-6810.

Lakatosmunkákat vál-
lalunk (kapuk, kerítések, úszóka-
puk stb.). 06-70/223-7957

Győrben élő idősek ott-
honi ápolását, gondozását vállalja
nagy gyakorlattal rendelkező, kö-
zépkorú nő. Hívjon bizalommal! 06-
30/451-5367

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, mű-
szaki termék szállítása kedve-
ző áron, 2900 Ft-tól! 06-
30/542-0720

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pin-
céjéből, padlásáról, lakásából, il-
letve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop telefon: 06-
70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, ga-
rázsát kitakarítom. Feleslegessé vált hol-
miját ingyen elszállítom. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort,

festményt, herendi porcelánt,
eozinos Zsolnayt, ezüsttárgyakat, 

tört és fazon arany ékszert,
régi kar- és faliórákat, 

hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal!

06-70/640-5101
Kérésre díjtalanul házhoz megyünk!

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
betutalvány elfogadása és be-
váltása. 06-70/564-2280

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitün-
tetést (náci, Waffen-SS is), jelvényt, köny-
vet, egyéb régiséget vásárol magángyűjtő.
Pál István. Tel.: 06-20/947-3928.

Vásárolok könyveket, bútort,
herendi porcelánt, órákat, régi pén-
zeket, bizsut, ékszereket, ezüstöt. 06-
70/394-9825; 06-96/950-296.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK,
GERINCBÁNTALMAK, IZOMSOR-

VADÁS GYÓGYKEZELÉSE
Samodai +36-30/754-3112

www.egeszseg-ovo.hu

INGATLAN

Pannonhalma-Tót-
hegyben,Világörökség-pano-
rámás bio-birtok, energiata-
karékos, tornácos házzal, pincével,
kúttal, fás szántóval, teher-
mentesen eladó! Irányára
szántóval: 58 + 1 M Ft. Ingatlanosok
kíméljenek! Tel.: +36-20/252-3729.

Győrszemerén 50 nm parasztház,
bio dinamikus művelésre alkalmas,
2260 nm telekkel eladó (összközmű,
ásott kút) +36 -30/648-0888 www -
.ingat lan.c om/ 217 433 75

LAKÁSCSERE

Belvárosi, 3 szobás, 82 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-

ződéses lakást cserélne 60–75 nm-es, 2-
3 szobás, határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros, Bán Aladár ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 532.) Érd.:
Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott, igényesen
felújított, bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 49–60 nm-es, 2 szobás, határo-
zott-határozatlan 1+ fél–2 szobás bérle-
ményre. Bán Aladár utca és Lajta utca
és tartozás kizárva. (Hirdetésszám:
533.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 40-45
nm-es, 1-2 szobás, határozatlan, megvá-
sárolható bérleményre. Adyváros, Marcal-
város I–II. városrész kizárva. (Hirdetésszám:
534.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420. 

Szabadhegyi, összkomfortos, 49
nm-es, 2 szobás, távfűtéses, erkélyes, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne kisebb, 1+fél szobás, alacsony rezsi-
jű, gyárvárosi, belvárosi vagy nádorvárosi
lakásra. (Hirdetésszám: 81.) Érd.: Győr-
Szol Zrt., 96/511-420.

Szigeti, komfortos, 32 nm-es, 1 szo-
bás, konvektoros, szép állapotú, határozat-
lan bérleti szerződéses, 2 erkélyes lakást
cserélne, 40-50 nm-es, 1+fél szobás lakás-
ra, maximum 3. emeletig. (Hirdetésszám:
83.) Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

Belvárosi, 69 nm-es, 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne kisebb,
1 vagy1+fél szobás, határozott-határozat-
lan bérleti szerződéses lakásra. Belváros,
Nádorváros előnyben. (Hirdetésszám: 85.)
Érd.: Győr-Szol Zrt., 96/511-420.

ÉPÍTŐANYAG



szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Nem tudtam, hogy amennyire kitartó és
fegyelmezett a pályán, legalább annyira
odafigyel a pontosságra is. Percre a
megbeszélt időben érkezik, és még így,
meccsre sietve, a laza csapatszerelésé-
ben is versenybe szállhatna az ország
legszebb sportolónője címért. Török
Ágnes az otthonából is haza jön, hiszen
itt nőtt fel, a pályán, az Egyetemi Csar-
nokban, együtt a győri élvonalbeli női
kosárlabdával. A most 18 éves Ági ak-
kor fogott először labdát a kezébe, ami-
kor a klub a városba költözött.

„Hatévesen elkísértem a nővére-
met egy edzésre, csak hogy szem
előtt legyek. Amíg ők játszottak a pá-
lya egyik felén, én a másikon a gyűrű-
re dobáltam, vagyis csak dobáltam
volna, mert a közelébe sem ment
egyetlen kísérlet sem. Ez a tény annyi-
ra idegesített, hogy jöttem a követke-
ző edzésre is. Szinte nagyobb volt a
labda, mint én, de nem adtam fel. Per-
sze nem véletlen, hogy a testvérem-
mel itt kötöttünk ki, anyu révén erősen
kötődünk a sportághoz” – emlékszik
vissza a kezdetekre a CMB Cargo-
UNI Győr felnőtt keretének legfiata-
labb játékosa, akinek a sportág szere-
tete valószínűleg a vérében van. Édes-
anyja a sokszoros román válogatott
Sándor Zsuzsanna, aki idehaza a Sop-
ron játékosa is volt, majd a győriek
utánpótlás-nevelő bázisának egyik
edzője lett. Ha csak a szülői példát
vesszük, a tehetség akár a művészi
pályát is választhatta volna.

„Vonzódtam a színházhoz is, apu-
kám, Török Andás jóvoltából, aki csak-
nem harminc éve színész itt Győrben.
Rengeteget jártam előadásokra, min-
dig magával ragadott az ottani hangu-
lat, és ez nem is fog változni soha. A
művészvilág helyett azonban a sportot
választottam. Amikor ötödik-hatodik
osztályos voltam, bekerültem a korosz-
tályos válogatottba. Amint komolyan
felvetődött, hogy később is magyar cí-
meres mezt húzhatok, nem volt kérdés,
hogy mindent megteszek, hogy ez va-
lóra váljon” – mesél azokról a pillana-
tokról, amikor eldőlt, hogy a kosárlab-
da meghatározó dolog lesz az éle -
tében. Amikor Ági kimondja, hogy „cí-
meres mez”, látszik rajta, büszke arra,
hogy Magyarországot képviselheti. 

„Sokat jelent ez nekem, nekünk. A
gyökereimhez ragaszkodom. A csa-
ládból rajtam és a nővéremen kívül

mindenki Erdélyben született. Távol
kerültünk ettől a gyönyörű helytől, de
gyakran járunk vissza a rokonainkhoz.
Odavagyok Erdélyért, lenyűgöz az
egész, ahogy Győr is. Itt tervezem a jö-
vőmet, nagyon szeretem a várost.
Meghatározó játékosa akarok lenni a
csapatnak, közben itt tanulnék a Szé-
chenyi Egyetemen, ahova nemzetközi
tanulmányok szakra jelentkeztem” –
mondja a jövőbeni céljairól a nemzeti
csapattal korosztályos világversenye-
ket megjárt játékos, aki a Kazinczy-
gimnázium diákja, és amellett, hogy
meccsekkel, edzésekkel zsúfolt a
programja, kitűnő tanuló. Török Ág-
nes a rengeteg lemondás mellett so-
kat köszönhet a kosárlabdának. Úgy
érzi, fegyelmet tanult, kitartóbb lett,
és a sport rendszert hozott az életébe
és örök barátságok alakultak ki általa.
Ági ott volt a sportág kezdeti lépései-
nél Győrben, majd testközelből élhet-
te át a klub első bajnoki címét, és a
csapat legnagyobb tragédiáját is. 

„Amikor a buszbaleset történt, én
a junioroknál játszottam, egy lépcső-
fokkal a felnőtt csapat alatt. Borzal-
mas és megdöbbentő volt mindezt át-
élni. Az egész kosárlabda-társadal-
mat mélyen érintette a tragédia,
ugyanakkor jó volt látni az összefo-
gást, és azt, hogy mennyire tudtak
küzdeni egymásért a lányok. A
talpra állás pedig valami csoda
volt. Én már ebbe a csapatba ke-
rültem be, és életem meghatá-
rozó élménye volt az a bronzér-
mes idény. Ha azt mondom,
emberi értékek, közösség, ak-
kor nekem mindezt az a csapat
jelenti. Olyan egyéniségek mel-
lett léphettem pályára, mint
Laklóth Anna vagy Vajda Anna, aki
egy kiváló játékos, és egy kivételes
ember. Annak ellenére, hogy Nusi
már Törökországban játszik, máig
tartjuk a kapcsolatot. Az az alázat,
ahogy ő a kosárlabdához viszonyul, át-
ragad másokra is. Ő negyvenfokos
lázzal is ott van a pályán, akkor, amikor
mozdulni is alig bír, játszik és nem is
akárhogyan. Megdobja a húsz pontját
és leszedi a tíz lepattanót” – beszél
példaképeiről, és persze a barátokról,
akiket a sportnak köszönhet. Olyano-
kat, akikkel együtt tették meg a kezde-
ti lépéseket, és olyanokat is, akiket kül-
földi versenyeken ismert meg.

A Győr játékosának élete persze
nem csak a tanulásból és a sportból
áll, jut idő a kikapcsolódásra is. Ré-
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Török Ágnes: a maximalista, 
akinek a négyes már kudarc

gebben nagy szenvedélye volt a síelés
a családtagokkal, vagy osztálytársai-
val, de erre a profi karrier mellett keve-
sebb idő jut mostanában.

„Olvasni nagyon szeretek, nagy
Agatha Cristie-fan voltam, az összes
könyve megvan” – mondja mosolyog-
va, aztán gyorsan hozzáteszi, hogy az
utóbbi időben az alapműveltséghez el-
engedhetetlen köteteket olvassa. Ami-
kor a kosaras erősségeiről, gyengéiről
kérdezem, tudja, mire akarok kitérni.
Gyorsan korrigálok is, hogy a balkezes-
ség legfeljebb nálam jelent kétbalke-
zességet, nála biztos, hogy nem. 

„A balkezes emberekre jellemző a
kreativitás, nálam néha előny, hiszen

a meccsek elején, amikor még nincse-
nek rá felkészülve az ellenfelek, lehet
váratlan dolgokat csinálni, de inkább
arra kell figyelnem, hogy jobbal is
ugyanezt tudjam. Gyorsaságban és
védekezésben kell még fejlődnöm.
Komolyan veszem a sportot és a tanu-
lást is, és remélem, minden jól alakul.
Nagy álmom válna valóra, ha büszke
lehetne rám a város” – zárja a beszél-
getést Ági, majd fogja a táskáját és si-
et a csapathoz, hiszen készülni kell az
újabb fontos meccsre. Nem sokkal ké-
sőbb már a pályán melegít, a család
többi tagja pedig a lelátóról figyeli. Jó
átélni ennek a közegnek a hangulatát
szurkolóként is. 

Fűzy András,  a CMB Cargo
UNI Győr társadalmi elnöke:

„Ági a felnőtt keret legfiata-
labbja, és tehetségének, szor-

galmának köszönhetően, egyre
több lehetőséget kap. Az ő korosz-

tályával kezdtük annak idején az
utánpótlás-nevelő munkát a klubnál,

és közülük sokan ott vannak most az
első csapatnál. Ági jó versenyző típus

és maximalista, nem csak a sportban, ha-
nem a tanulásban is. Nála a négyes osz-

tályzat már kudarc, nem mások elvárásai,
hanem saját maga miatt. Nem bírja elviselni

a tudatot, ha nem tett meg mindent a legjobb
eredményért. Mindezt heti három meccs és az
edzések mellett teszi. Hosszú távra tervezünk
vele, reméljük, a csapat kulcsembere lesz. Tavaly
mint a legjobb fiatal játékos, ő kapta a Fűzy Ákos-
vándordíjat.”

Jól teljesít a pályán
és az iskolában is
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A Merkantil Bank Liga NB II 21. fordu-
lójában az ötödik helyen tanyázó Bu-
daörs csapata látogat szombaton az
Alcufer-stadionba. Az NB III-ból tavaly
feljutott zöld-fehér gárda kiváló őszt
produkált, utóbbi négy meccsén
azonban csak egy pontot szerzett. A
gyirmótiak nyolcpontos előnnyel veze-
tik a tabellát, de igazán meggyőző já-
tékot a tavaszi szezonban még nem
tudtak produkálni. A vezetőedző sze-
rint a játékosok nagyon elszántak, így
bíznak abban, hogy a legutóbbi Szi-

A női kézilabda NB I alapszakaszának
utolsó fordulójában az Audi ETO KC
Dunaújvárosban az utolsó percben
mentett pontot. A 27–27-es döntet-
lennel biztossá vált az, amire a Ferenc-
város elleni hazai, tizenegy gólos győ-
zelemnél mindenki számított, a Győr
végzett az alapszakaszban az élen. A
Ferencváros–ETO párharcokból még
ötöt rendeznek a következő néhány
hétben. A két gárda kétszer találkozik
a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében,
egyszer a Magyar Kupa elődöntőjé-
ben, és kétszer a rájátszásban. Az első
BL-csata április 2-án, szombaton lesz
Dabason, majd jön 9-én a győri visz-
szavágó. A tét a budapesti Final Four-
ba kerülés.

„A BL-mérkőzésekre való felkészü-
lésben a motivációs dolgok kerülnek
előtérbe, hiszen ha a mostani tizenegy
gólos győzelem után úgy megy ki a já-
tékos a pályára, hogy ez sima meccs
lesz, az a bukással egyenlő. Maximális
odafigyelésre lesz szükség, és százszá-

Újabb „BL-döntô” Gyirmóton
getszentmiklós elleni döntetlen csak
egy kisiklás volt. 

„Az SZTK elleni meccs a kezünk-
ben volt, domináltunk, sok helyzetet
dolgoztunk ki, mégsem nyertünk. Hi-
ányoltam a csapatból azt a plusz éles-
séget, ami remélhetőleg a hétvégén
már meg lesz. Az utolsó tíz bajnokin-
kat úgy kell megélnünk, mintha mind-
egyik találkozó BL-döntő lenne” –
mondta Bene Ferenc.

Tóth Norbert, a Gyirmót támadója
utóbbi két meccsén betalált, így meg-

telve önbizalommal, feltüzelve várja a
Budaörs elleni összecsapást.

„Tavaly idegenben 4–1-es vereséget
szenvedtünk tőlük, ami nem túl szép em-
lék. Mindenképpen szeretnénk vissza-
vágni nekik, amivel nyugodtabban ké-
szülhetünk a Mezőkövesd elleni rangadó-
ra” – mesélt a sárga-kékek „jolly jokere”.

Hétvégén tehát fontos a győzelem
és a jó játék, amivel a listavezető meg-
tarthatja magabiztos előnyét. A mér-
kőzés megtekinthető szombaton 19
órától, az Alcufer-stadionban.

Elsô helyrôl kezdik a rájátszást

zalékos teljesítményre, mert a Ferenc-
város biztos, hogy jobb lesz, mint a győ-
ri bajnokin volt” – mondta a mérkőzés
után Danyi Gábor, az ETO edzője.

„A 33–22-es sikerrel teljes mérték-
ben elégedett vagyok. Megadtuk az
alaphangot a következő hetek zöld-fe-
hér rangadóira. Jó jel volt, hogy nagy
különbségnél sem vettünk vissza a
tempóból, és ugyanúgy hajtottunk.
Teljesen kizárom azt a tényt, hogy
nyártól a Fradiban folytatom. Ebben
az idényben csak az ETO létezik szá-
momra, nagy céljaim vannak a csa-
pattal, a legjobb teljesítményt akarom
nyújtani, és mindent meg akarok nyer-
ni, amit csak lehet” – nyilatkozta az
ETO irányítója, Kovacsics Anikó.

Az ellenfél legjobbja, Szucsánszki
Zita nem volt ennyire optimista a foly-
tatást illetően.

„A Győr a játék minden elemében
felülmúlt minket. A BL-ben megpró-
bálunk továbbjutni, de ez borzasztóan
nehéz lesz. Győzzön a jobb csapat!”

Kovacsics: számomra 
most csak az ETO létezik

CSAK AZ ETO SPORT

A bajnoki listavezető Rába ETO a máso-
dik helyezett Haladást fogadta a futsal
NB I alapszakaszának utolsó fordulójá-
ban. Izgalmas első félidő után a Győr
könnyedén, 6–2-re nyerte a tét nélküli
találkozót Drahovsky duplájával, vala-
mint Juanra, Amrani, Harnisch és Jai-
son góljaival. A rájátszásba a hazai és a
vendég gárda is, a találkozó eredményé-
től függetlenül, a tabellán már korábban
elfoglalt helyéről jutott be. A Győr 7, a
Szombathely 5 pontot visz magával a
play-offba. A rangadó érdekessége volt,
hogy a nemrég még az ETO-ban játszó
Lódi Tamás már a Haladás edző-
jeként volt jelen a Magvassy-
csarnokban. A korábbi válo-
gatott futsalost Bolla Pé-
ter és dr. Drucskó Zol-
tán köszöntötte a
kezdés előtt. 

„A helyezések
s z e m p o n t j á b ó l
nem volt tétje a
meccsnek, de szeret-
tünk volna egy pör-
gős, közönségszóra-
koztató mérkőzést
vívni a Haladással.
Ez sikerült is. Az el-

ső félidőben voltak hibák, de a foly-
tatásban a fiúk tökéletesen betartot-
ták a taktikát, és remekül játszottak.
Nehéz a mostani szezon, mert nincs
ritmusa. Pályára lépünk, aztán két
hét szünet jön, van amikor több, van
amikor kevesebb idő telik el a bajno-
kik között. Még nem tudjuk, hogy ki-
vel, mikor és hol játszunk a play-off-
ban, egyelőre várjuk a hátralévő
meccsek eredményeit. Egy biztos,
dolgozunk, mert bajnokságot aka-
runk nyerni” – mondta a találkozó
után Jordi Illa Solé, a Rába ETO ve-

zetőedzője.

Az irányító bízik
a Fradi  elleni 
újabb győzelemben

Drahovsky legutóbb
két gólt szerzett
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A tanfolyamok indulnak:
Hétfő–péntek 15.00–16.00, 2016. április 4.; április 8.

Kedd–csütörtök 15.00–16.00, 2016. április 5.; április 7.

Szenzációs! 

Szenzációs!

Úszó sport!

www.vidrauszoiskola.hu

ÚSZÁS: erô,  egészség,  edzettség.

Csak szeretettel, kedvességgel, sok úszóedzővel,
-tanárral történnek a foglalkozások.

ÚSZÁSOKTATÁS, ÚSZÁS, EDZÉS 
gyermekek, diákok, számára.

Az AQUA SPORTUSZODA

ÚJ szolgáltatása! !

Érdeklődés: 06-30/272-2064; 06-70/947-9409

ELSÔ
alkalommal
mindenki

a  vendégünk!A Győri Úszó Sportegyesület és a 
Vidra Úszóiskola szervezésében.

Degusztációs menü

Új Aranyhal Étterem

Gyor-Gyirmót, Ménfoi út 83–85.
Asztalfoglalás: 96/556-141.

Kacsamell és gránátalma mediterrán
salátaágyon

1400 Ft
Cékla consomme füstölt pisztránggal

1100 Ft
Korianderes harcsakolbász csomboros
káposztával

1500 Ft
Csirkemellfilé gremolatával és vajas
puliszkával

2600 Ft
„Csupacsoki” meggyes csokimousse
fehér csokis gyömbérszósszal

1200 Ft
A menü ára:

7000 Ft

´́ ´́

A korábbi évekhez hasonlóan, ezúttal
is az écsi Rábaringen rajtol a Céltrans
Kupasorozat, mely a Magyar Amatőr
Rallye Bajnokság Nyugati régiójának
első futama lesz.

Április 16-án, szombaton az admi-
nisztratív és a technikai átvételre várják
a versenyzőket, a lóerők harca pedig va-
sárnap 11.45-kor veszi kezdetét. A

szervezők most is egy újításokkal teli
pályát jelöltek ki, 9,8 kilométeres távval.
A bemelegítő körön kívül négyszer kell
teljesíteni a mezőnynek a szakaszt,
hogy este negyed nyolckor kiderüljön,
az idei első futamon ki volt a legjobb az
összesen több mint 50 kilométeren. 

A szervező Arrabona Rally Club éle -
tében fontos szerepet tölt be minden

Indul a rallye-szezon
évben a Horváth Boci Emlékverseny.
Most ezzel a futammal tisztelegnek a
rallysok az egykori versenyzőtárs előtt. 

„Évről évre szeretnénk valami újdon-
sággal vagy különleges programmal
kedveskedni azoknak, akik kilátogat-
nak a Rábaringre. Idén, a legkisebbek
gyermek elektromos gokartokat pró-
bálhatnak ki. A felnőttek számára pe-

dig először nyílik lehetőség arra, hogy
szlalomversenyben mérjék össze veze-
tési tudásukat. Akinek van jogosítvá-
nya és megfelelő autója, ezúttal ver-
senykörülmények között mutathatja
meg, hogy mit tud a kormány mögött.
Erre a megmérettetésre akár a helyszí-
nen is lehet jelentkezni – mondta Bog-
nár Gábor, az egyesület elnöke.

Két rangos judoversenynek is Baja
adott otthont az elmúlt hetekben. A ser-
dülő korosztály mezőnye egy nemzet-
közi utánpótlás-viadalon vehetett részt,
amelyen 234 cselgáncsozó indult. 

A SZESE versenyzői közül Hensz-
ter Ferenc 3., Marhold Viktória 5. lett.

Az Országos Diákolimpián a Győri
AC színeiben Inotai Péter aranyérmes
lett, Voler Márk és Schwarz Ádám a
dobogó harmadik fokára állhattak fel,

Gyôri judós és K-1 sikerek
Tóth Bálint, Szabó Dániel és Szabó
Gréta az ötödik helyen zárta a viadalt.

Az Unicentral Bulls versenyzői kö-
zül hatan indultak a Zalaegerszegen
rendezett Combat-Sport amatőr  K-1
Országos Bajnokságon. Saját súly-
csoportjában Etseyatse Dávid, Grónai
Sándor és Schwéger Tímea első, Hor-
váth László és Kuti Lilla második lett.
A csapatot Csányi János edző készí-
tette fel a megmérettetésre.
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A győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
sikere növelheti a 2024-es magyarországi
olimpiarendezés esélyeit. Ez motiválja a két
esemény előkészítését végző szervezetek
együttműködését.

A Budapest 2024. Nonprofit Zrt. elsődleges célja,
hogy a magyar olimpiarendezési pályázattal kap-
csolatos feladatokat kezelje, azt sikerre vigye. A
szervezet képviselői a napokban városunkban jár-
tak, hogy megismerjék az EYOF-fal kapcsolatos fel-
készülés jelenlegi állását, helyszíneit és tapasztala-
tait. Mint ismeretes, 2017 nyarán két kiemelt sport-
eseményt is rendeznek hazánkban. Míg Budapest
a vizes világbajnokságnak ad otthont, addig Győr-
ben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál küzdelmei
zajlanak majd. A rendezés sikeressége azért is
kulcskérdés, mert a két esemény után nem sokkal,
szeptemberben dönt majd a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság a 2024-es nyári olimpia helyszínéről, ame-
lyért fővárosunk is ringbe száll – fogalmazott Borkai
Zsolt, a fogadó város polgármestere, a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke. Hozzátette, a 2017-es győri if-
júsági olimpiai rendezvény sikere jelentős lobbierőt
is jelenthet, hiszen az olimpiai család tagjai testközel-
ből láthatják, hogy hazánk képes az összetett multi-
sportesemények magas színvonalú lebonyolítására.
Borkai Zsolt hangsúlyozta, létesítményfejlesztés te-
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A nagy olimpiát is erôsítené az EYOF
kintetében – ide sorolva a Radnóti úti sporttelep és
az Audi Aréna Győr mellett az egyetemi kollégium-
fejlesztést is – az állam mintegy húszmilliárd forinttal
járul hozzá a rendezéshez, az önkormányzat pedig
évről évre hasonló módon, szintén milliárdos nagy-
ságrendben hajt végre infrastrukturális fejlesztése-
ket a városban. Kiemelte, ezek a beruházások rövid

távon a sikeres rendezést, hosszú távon Győrt és az
itt élőket szolgálják.

Fekete Miklós, a Budapest 2024. Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója leszögezte, a két esemény egymást
erősítve tud sikeres lenni, ezért is tartják fontosnak
a szervezők közötti szoros kommunikációt. Dr. Bie-
nerth Gusztáv igazgatósági tag hozzáfűzte, a 2017-
es győri játékok és a vizes-vb komoly segítséget je-
lenthet az olimpiai pályázat sikerének, és az új sza-
bályok miatt Los Angelesszel, Rómával vagy éppen

Párizzsal szemben is versenyképesek lehetünk. A
mostani látogatás célja ezért a tapasztalatcsere, és
az, hogy minél több kapcsolódási pontot találjanak
a két esemény előkészítői.

A megbeszélésen Bolla Péter polgármesteri biz-
tos ismertette a felkészülés jelenlegi állását, az ak-
tuális feladatokat. Részletesen is bemutatta a már

megvalósult, és a most épülő helyszíneket is. Kitért
a Radnóti úton épülő sporttelepre, bemutatta az
olimpiai falu két helyszínét, a külső beruházással
megvalósuló 200 lakást a volt olajgyár helyén, vala-
mint az állami és önkormányzati forrással megépü-
lő egyetemi kollégiumfejlesztést (melyeket lapunk
korábbi számaiban látványtervekkel is bemutat-
tunk). A küldöttség tagjai a megbeszélést követően
személyesen is megtekintették a 2017-es sport-
esemény legfontosabb helyszíneit.
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